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ที่ 3 ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การสอบระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิจัย ส่วนที่ 5 การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และแบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจข้อปฏิบัติ
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บัณฑิตศึกษาตั้งแต่แรกเข้ารับการศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี
งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เล่มนี้ และสามารถ
นาไปปรับใช้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไป

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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สารจากผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาถึง 25 ปีแล้ว ฉะนั้น ประสบการณ์การบริหารของผู้บริหาร
และประสบการณ์ทักษะต่างๆ ของคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีศักยภาพความสามารถประสิทธิ์ประสาทวิชาทีจ่ ะ
ให้กับศิษย์ให้มีคุณภาพ กอรปกับนโยบายมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สูงสุด และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มี
กิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายาม และมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
หากนักศึกษามีความตั้งใจจริง ความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาทุกคน
ขอให้นักศึกษาทุกคนจงเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ได้อย่างปลอดภัยและมี
ความสุข ใช้เวลาในการสร้างทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกสู่สังคมโลกภายนอกและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

(อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน)
ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ช

สารจากอธิการบดี
มหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ มุ่ ง มั่ นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ สอดคล้องกั บปรัชญาของมหาวิทยาลัย
“รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ”
“รู้คิด” บัณฑิต ม.หาดใหญ่ มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาน คิดเชิงบวก คิดอย่าง
สร้างสรรค์ “รู้ธรรม” บัณฑิต ม.หาดใหญ่ มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
“รู้สาเร็จ” บัณฑิต ม.หาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ ลึก รู้รอบ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตที่ดี เสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ” บนพื้นฐานความเป็น
ไทยอยู่ในสังคมโลก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตระหนักและเห็นความสาคัญในพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้
จริงในที่ทางานระหว่างการศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทุก
หลั ก สู ต รมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ จ ริง ของการศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ มาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ซ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกคน
นับจากวันนี้ แต่ละคนได้มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สาคัญครั้งหนึ่งในชีวิต จะได้พบเพื่อนใหม่ คุณครูคนใหม่
สิ่ง แวดล้อ มใหม่ ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่ง จะเป็นรากฐานสาคัญ สร้างความมั่ นคงให้กั บตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพคนหนึ่งของสังคม
ผู้บริหารและคณาจารย์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนานักศึกษาให้เป็นปัญญาชนที่มีอนาคต มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและเรียนรู้อย่างมีความสุข ผมหวังว่านักศึกษาทุกคนจะบริหารเวลาในช่วงไม่กี่ปีนี้ เรียนรู้ สร้างสรรค์และ
พัฒนาทักษะชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปแล้วและย้อนกลับมานึก
ถึง ช่วงเวลาดัง กล่าว ว่านัก ศึก ษาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและภูมิ ใจในตนเอง เช่น การเป็นผู้นาหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ นอกเหนือจากการได้รับความรู้และการ
พัฒนาทักษะเพื่อการทางานในโลกอนาคต
ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลก รวมถึง
การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการให้ดีที่สดุ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและความปลอดภัยของ
ทุกคน ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจก้าวข้ามความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน
สุดท้ายนี้ ผมขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจเข้มแข็ง
และประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับ

(อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ฌ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนาของเมืองไทย เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สร้างนักศึกษาให้มี
คุณค่าและมาตรฐานการศึกษาที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดี
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีกระบวนการในการเพิ่มพูนประสบการณชีวิต โดยนักศึกษาจะมีภารกิจร่วมกั นคิด
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านสโมสรนักศึกษาร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ควบคู่กับ
การศึก ษาอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่ ม ทั ก ษะเพื่อให้มี ส ติปัญ ญาและจริยธรรม ผู้บ ริห ารและคณาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ปฏิบัติภารกิจ ผลิตบัณฑิตวิจัย บริการวิชาการและทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยคุณภาพ
รวมทั้งการสร้างชุมชนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชนอย่างมืออาชีพ และยังคงรักษา
คุณภาพที่ดีของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องจัดระเบียบชีวิตของตนเองให้พร้อมและมีความสุขท่ามกลางการระบาด
ของ COVID – 19 ที่เป็นไวรัสร้าย โดยใช้โอกาสในการศึก ษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้คุ้มค่าสร้างภูมิ คุ้ม กั นที่
แข็งแกร่งทั้งระเบียบวินัย และเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่งและดีอย่างแท้จริง เพื่อหล่อหลอมเป็น
พลเมืองโลกที่มีคุณค่าต่อไป

(อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

ญ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ขอต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาทุก คนสู่รั้วมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ด้วยความยินดียิ่ง จากปรัชญา
“รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ” ทาให้มหาวิทยาลัยของเราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพทางวิชาการ
ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของเมืองไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
คู่กับคุณธรรม ปรับทักษะและบุคลิกภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
คนจึงต้องค้นคว้าหาความรู้ในบริบทต่างๆ และปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ
และบุคลิกภาพ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ขออวยพรให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด ความมุ่งมั่นในการศึกษา
เล่าเรียน การพัฒนาตนเอง และขอให้ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ฎ

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความ
มุ่งมั่นในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง และกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนา
นักศึกษาไปสู่การเป็นนักคิด และนักปฏิบัติ อันจะนาไปสู่การเป็นบัณฑิตมืออาชีพในอนาคต รวมทั้งยังบรรยากาศ
แห่งกัลยาณมิตร ด้วยหลักธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา
ทุกคนจะมีความสุข และสนุกที่จะเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ฏ

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งสนามสาคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อค้นหา “วิธีเข้าถึง
ความรู้” อันนาไปสู่ “ปัญญา” ดังนั้นการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้ “วิธีเข้าถึงความรู้และปัญญา”
นับเป็นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้วิชาการ การวิจัย และการต่อยอด
องค์ความรู้นั้นไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็นมรรคผล
ข้อแนะนาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย คือการ “ทบทวนเป้าหมาย จัดการเวลา
และมานะอดทน” สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือตั้งมั่นใน “คุณธรรม” เพราะทุกความรู้เมื่อนาไปใช้ในทางที่ดีย่อมก่ อ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ ขอให้มีความสุขกับทุกการเรียนรู้ และยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน

(ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ฐ

สารจากรักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
การเดินทางคือการพบเจอประสบการณ์ที่มีค่าและแตกต่างกันไปแต่ละสถานที่ การศึกษาก็เช่นกัน ค่อย ๆ
เรียนรู้ ค่อย ๆ ฟังให้มากขึ้น ค่อย ๆ พูดให้พอประมาณ ใช้ชีวิตให้เรียบง่าย “ตามคาสอนของพ่อหลวง” มีเป้าหมาย
ส่วนเป้าหมายปลายทาง จะเป็นเช่นไร ขอเพียงเราตั้งใจทาเต็มที่แล้วก็เพียงพอ
ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพดีตลอดไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า มีความสุขตามสถานะแห่งตน
ทุกคนนะครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์

ฑ

สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นคณะที่มุ่ง
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพครูและบริหารการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณสมบัติสาคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คือ “รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ” เพื่อสู่ความเป็นเลิศของการเป็นครูผู้สอนและนักบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยด้านวิชาชีพการศึกษาและบริการทางวิชาการที่หลากหลาย
แก่ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ฒ

สารจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นัก ศึก ษาทุ ก ท่ านสู่รั้วมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ ในท่ ามกลางที่ เ กิด
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้สภาพสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลีย่ นแปลง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความมุ่งมัน่ ในการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน คณาจารย์ดูแล และให้คาปรึกษาที่มีความรู้และเป็นกันเองมุ่งมั่นใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้ส าเร็จ ” เพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ควบคู่
คุณธรรมในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
ขออวยพรให้นัก ศึก ษาทุ ก ท่ านมี ก าลัง กาย ก าลัง ใจ และก าลัง สติปัญ ญาในการเรียนรู้ในมหาวิท ยาลัย
หาดใหญ่ และสาเร็จการศึกษาตามที่ท่านมุ่งหวัง

(ดร.ยรรยง คชรัตน์)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ณ

ฆ

สารจากผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
การพัฒนาตนเองให้พร้อมในทุกมิติ เมื่อถึงเวลาในการใช้ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ซึ่งต้องใช้ทักษะจาก
การฝึกฝนความรู้รอบตัว ประสบการณ์ เครือข่าย พันธมิตร ดังนั้น การศึกษา คือ การพัฒนาตนเอง สร้างผู้นา เพื่อ
นาองค์ความรู้ทั้งมวลมาถ่ายทอดให้กับสาธารณะ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสุขกายสุขใจกันถ้วนทั่วค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ด

สารจากผู้อานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
ในนามของผู้อานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน นับจากนี้ไปนิสิตทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกั นเพื่อศึก ษาหาความรู้และประสบการณ์จ าก
สถาบันแห่งนี้ การศึกษาเพื่อให้จบเป็นมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต จะต้องใช้ความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามอีกมากจึง
จะสาเร็จได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปจะได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ หลายท่านที่
ประสบความสาเร็จในชีวิตและทาประโยชน์ให้กับสังคม จนมีชื่อเสียง ขออวยพรให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ทุก
ท่านมีกาลังกาย กาลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ จนสาเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจ
ทุกประการ
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
ผู้อานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

ต

สารจากรักษาการผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
คณะรัฐศาสตร์
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านสู่รั้วมะหาด นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิ ตรุ่นนี้เป็นนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรฯที่เน้นแนวคิดการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมในการพัฒนา
องค์การ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นต่างกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่นักศึกษาต้องมีวินัย มุ่งมั่น และ
วางแผนในการเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนักศึกษาและอาจารย์จะต้องทางานร่วมกันอย่างหนัก เพื่อจะได้สาเร็จการศึกษา
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยทางคณะและหลัก สูตรจะดูแลและจัดการเรียนการสอนตามระบบมาตรฐานอย่างมี
คุณภาพ สุดท้ายนี้ขอให้นักศึ กษาประสบความสาเร็จทั้งในเรื่องการเรียนที่ต่อยอดองค์ความรู้ และประสบความ
ความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานด้วยครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
รักษาการผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

ถ

สารจากผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอต้อนรับว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านสู่ใต้ร่มเงามะหาดด้วยความยินดียิ่ง..ขอให้ทุก
ท่านใช้ชีวิตทางการเรียนรู้อย่างมีความสุขในการดูแลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างอบอุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ จุลทรัพย์
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ท

สารจากผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในนามสาชาการบริหารการศึกษา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดี. เราพร้อมมาเรียนรู้พร้อม
กัน เสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งทางด้านความคิด ทักษะทางการบริหาร โดยมีคณะอาจารย์คอยดูแล ให้คาแนะนา
เพื่อนาทุกคนให้สาเร็จการศึกษาตามกาหนด ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้ชีวิตการเรียนอย่างมีตวามสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ธ

สารจากผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สู่รั้วขาว แดง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่ง
ปัญญา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ในท่ามกลาง
สังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้น นักศึกษาระดับบัณฑิตทุกคนต้องฝึกฝนตนเองให้มีความเพียร ความอดทนและพร้อมต่อ
การพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จบนพื้นฐานของความดี
งาม เกิดความสมดุล มีศักยภาพในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป
ดร.ชุติมา ทัศโร
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

น

สารจากผู้อานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ยินดีต้อ นรับ นัก ศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึก ษาทุ ก คน สู่คณะศึก ษาศาสตร์และศิล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
หาดใหญ่ ค่ะ ปีนี้นับเป็นปีแห่งความน่ายินดีที่สภาวการณ์ด้านการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่ลดลง
และคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในเร็ววัน แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เรื่องราวในการดาเนิน
ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสาเร็จของเราทุกคน ก็ต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง การที่เราจะมี
ความสุขและปลอดภัยจากวิกฤติอันไม่พึงประสงค์ ในแต่ละเรื่องของแต่ละคนได้ คงจะไม่มีใครคนใดจะสามารถ
ช่วยเหลือเราได้ทันทีและทันใจได้ดีเท่าตัวเราเอง การยอมรับในปัญหาที่เกิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิตประจาวันและอนาคต การมองบวกและเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข จะสามารถคลี่คลายและช่วยทา
ให้ทุกปัญหาผ่านพ้นไปได้ ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในตนเอง มั่นใจในศักยภาพของตนที่มี แล้วใช้ความสามารถนัน้ ให้
เกิ ดประโยชน์ต่อ ตนเอง สัง คม และคนรอบข้าง ตลอดจนจงคิดดี ท าดี และขอให้ สิ่ง ดี ๆ ที่ ได้ท านั้น สะท้ อน
ย้อนกลับสู่ตัวเราด้วยเช่นกัน
สุดท้ายขอให้ทุกคนมึความสุขกับการเรียนที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอให้มีกาลังแรงกายและแรงใจที่ดี ที่
จะผลักดัน นาพาตนเองไปสู่ความสุขในการดาเนินชีวิต และสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามเวลาซึ่งหลักสูตรกาหนด
ได้ดังที่ตั้งใจนะคะ…สู้ ๆ ค่ะ
อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ
ผู้อานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประวัตมิ หาวิทยาลัยหาดใหญ่
ด้วยความมุ่งมั่นและมีเจตจานงอันแน่วแน่ของอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือหาดใหญ่อานวยวิทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษามากว่า 40 ปี ในอันที่จะให้มีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อ
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรีซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา
จึงได้ดาเนินการขอจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนต่อทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2539 โดยได้เชิญบุคคลสาคัญ
และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการสภา จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุญาตให้จัดตั้ง
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งถือว่าเป็นจุดกาเนิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก
ในจังหวัดสงขลา และต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย

ลักษณะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นลักษณะรูปอาร์มโดยมีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง และมี
กระถางคบเพลิงอยู่ด้านบน ภายในรูปอาร์มมีสัญลักษณ์ต้นมะหาด หนังสือและธรรมจักร
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประกอบด้วย กระถางคบเพลิงอยู่ด้านบน ภายในรูปอาร์มมีสัญลักษณ์ต้นมะหาด
หนังสือและธรรมจักรอยู่ด้านล่าง
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความหมายดังนี้

1. ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมีของนักศึกษาเป็น
พื้นฐานของการดารงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
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2. คบเพลิง เปรียบเสมือน แสงสว่างแห่งปัญญาและความสาเร็จ ทางวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย
ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา

3. หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทาง
ความคิด

4. ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตานานชื่อ อาเภอหาดใหญ่ จากคาบอกเล่าของบรรพบุรุษ
ความหมายของหาดใหญ่
“หาดใหญ่ ” มาจากคาว่า มะหาด+ ใหญ่ หมายถึง ต้นไม้ ชนิดหนึ่ง เป็นต้นสูง ใหญ่ ชื่อมะหาดซึ่ง เป็น
สัญลักษณ์และเครื่องหมายของหมู่บ้าน และในที่สุดชื่อนั้น ได้นามาใช้มาจนถึงทุกวันนี้ โดยใช้ชื่อ อาเภอหาดใหญ่ และ
ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นมะหาด จึง เป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษา
สิ่งแวดล้อม
ความหมายโดยรวม คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ จะพัฒนาเยาวชนของชาติใน
การศึกษาระดับสูง ควบคู่ไปกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้
ระลึกถึงการนาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

3

ปรัชญา ประจามหาวิทยาลัย : รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ
ความหมาย : นอกเหนือจากความตั้งใจในการพัฒนาการศึก ษา ในระดับสูงแก่เยาวชนและประชาชนใน
ท้ องถิ่น ทางมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่หวัง เป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มี การพัฒ นาความคิด ความรู้
ความสามารถ การไตร่ตรองในการที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมีประโยชน์แก่ตัวเยาวชนและส่วนรวมมากที่สุดโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและในที่สุดเยาวชนก็จะรู้จักกับความสาเร็จเมื่อรู้คิดและรู้ธรรม
อัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ดังนี้
รู้คิด นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการรู้คิดคือ 1) Critical Thinking การคิดวิพากษ์ 2) Creativity
and Innovation การคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม 3) Positive Thinking การคิดบวก
รู้ธรรม นัก ศึก ษามี คุณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ในการรู้ธรรมคือ 1) ความรับ ผิดชอบ 2) Compassion มี
คุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) ความเพียรพยายาม
รู้สาเร็จ นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการรู้สาเร็จคือ 1) บัณฑิตรู้ลึก รู้รอบ ประกอบอาชีพได้ 2)
ทางานได้หลายอย่าง (Multi Skills) 3) บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) บัณฑิตเป็นพลเมืองที่ดี (Good
Citizen)
สีประจามหาวิทยาลัย: สีน้าเงินขาวแดง
ความหมาย
สีน้าเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ แข็งแกร่ง
สีขาว
หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม
สีแดง
หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ
ความหมายโดยรวม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละ กล้าหาญ ที่จะ
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตามปรัชญาที่ว่า "รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ"
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาแต่ละคนให้เจริญเติบโตสูงที่สุดแห่งสมรรถภาพให้เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งในด้านวินัย คุณธรรม
และสติปัญญาความรอบรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ให้นัก ศึก ษาเป็นบัณฑิตที่ มีวิสัยทัศน์ก ว้างไกล เน้นเป็นพิเศษให้
นักศึกษาเจริญก้าวหน้าเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาที่เรียน มีจิตสานึกที่ดีงามสมบูรณ์ในคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม
เพื่อนมนุษย์ แต่ละหลักสูตรการศึกษาจะมีส่วนประกอบรายวิชากระบวนการเรียนที่จะปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาในทางที่ดีโดยเฉพาะในด้านความเป็นคนดี และในด้านทักษะความรู้ความสามารถ
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่จดั สอน อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะธรรมชาติ แต่จะกลมกลืนและร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามโดยให้แต่ละคนมีคุณค่าสมบูรณ์ของตัวเองในส่วนรวม ดังนี้
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทางทฤษฎีมีความสามารถทางปฏิบัติ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
2. ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
3. ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
4. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพของสังคม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและเศรษฐกิจ
ทั่วไปของภาคใต้
5. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถและเพื่อช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นสืบไป
6. เพื่ อพั ฒนาและวิจัยทางวิชาการ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการการบริหาร และ
เศรษฐกิจทั่วไปของภาคใต้เพื่อให้เกิดการพัฒนา ในทางที่ถูกหลักวิชาการ
7. เพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้และของชาติ เพื่อถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนของชาติ
The Thinker: Muscle and mind Auguste Rodin

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทารูปปั้นขึ้นหน้าอาคารเรียนด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกที่ได้จัดทาขึ้น
เพราะรูปปั้น The Thinker มีแนวความคิด (Concept) ตรงกับปรัชญาของทางมหาวิทยาลัย รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ
โดยเฉพาะคาว่า “รู้คิด” เหตุผลอีกประการคือ เป็นรูปปั้นที่ถือว่าเป็นผลงานประติมากรรม ที่ดีที่สุด ในโลก และถือ
เป็นผลงานที่เด่นที่สุด (Masterpiece) ของศิลปินที่ชื่อ Auguste Rodin (โรแดงร์) ชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อปี ค.ศ.1840
เช่นเดียวกับที่ Van Gogh (แวน โก๊ะ) มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของการเขียนภาพ (Painting) แต่ Rodin มีชื่อมากที่สุดใน
งานประติมากรรม งานของ Rodin มาจากอิทธิพลศิลปะในยุคของ Renaissance และจาก Michelangelo ผ่าน
ออกมาเป็นงานที่ผสมผสานและตกผลึกจากความคิด
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ความหมายของ The Thinker
Rodin ปั้นรูปขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความคิดของคนรูปปั้นที่เป็นคนนั่งอย่างมีสติ
มีสมาธิ และเชื่อว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นอยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยแรงบันดาลใจจากสิง่ ลึกลับทาให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมา
โดยลัก ษณะของรูป ปั้นนั้นแล้ว Rodin ยัง ให้ความส าคัญ และชอบที่ จ ะปั้นคนที่ แสดงออกทางสรีระความ
สวยงาม กล้ามเนื้อที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงคนที่ไม่ได้ใช้ความคิดอย่างเดียวแต่แสดงให้เห็นคนที่ทุ่มเททางานอย่าง
หนักทาให้กล้ามเนื้อทุกส่วนที่ชัดเจนโดยเฉพาะมือของรูปปั้นที่ใหญ่กว่าคนปกติทั่วไป ที่แสดงให้เห็ นถึงสัญลักษณ์อีก
อย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดมาได้เป็นอย่างดี
Rodin ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า “The most remote antiquity is my habitat. I want to link the past to the
present; to return to memory, judge it, and contrive to complete it. Symbols are the guidelines of
humanity. They are no lies.”
การบริหาร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีคณะกรรมการสภาเป็นผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายการควบคุมการดาเนินการและให้
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อานวยการ
สานัก และหัวหน้าฝ่าย
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
B.B.A. (Human Resource Management), University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing), Oklahoma City University
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ดร. ธารพรรษ สัตยารักษ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance), San Francisco State University
Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
B.A. (Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
M.A. (Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
ร.ม. (รัฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์
Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
M.Sc.(Community College Teaching) Pittsburg State University, USA.
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Organic Chemistry) The University of Sheffield
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
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Ph.D. (Organic Chemistry) The University of Sheffield
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
บธ.บ. (การบัญชี)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ปร.ด. (การจัดการ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร. สิริลักษณ์ ทองพูน
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บธ.ม.(การจัดการ)
D.B.A. (Management)
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก
Higher Vocational Diploma (Electromechanical
อส.บ.(วิศวกรรมศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตร์)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด.(การจัดการภาครัฐและเอกชน)
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คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร. ยรรยง คชรัตน์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายวิชาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
ในส่วนนี้จะนาเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนา
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
มนุษย์และองค์การ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy Program in Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย):
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
Ph.D. (Business Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทจี่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
6 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ
ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ
นักวิจัย
8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
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8.1 มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ทัง้ ด้านทฤษฎี การวิจยั และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 ให้เป็นนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ สร้างโอกาสและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการกาลังคนในการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศ
8.3 ให้เป็นผู้ทมี่ ีคุณธรรมและจริยธรรมด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล
ตามเป้าหมายขององค์การ
9. รายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.กอแก้ว
จันทร์กิ่งทอง
ผศ.ดร.วิวัฒน์
จันทร์กิ่งทอง
ผศ.ดร.วรลักษณ์
ลลิตศศิวิมล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปร.ด. (การจัดการ)
วท.ม. (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
รปศ.บ. (บริหารงานบุคคล)
ปร.ด. (การจัดการ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
D.B.A. (Business
Administration)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Universiti Utara Malaysia
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต

10. หลักสูตร
10.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
48 หน่วยกิต
10.2 โครงสร้างหลักสูตร
10.2.1 แผนการจัดการศึกษารายปี สาหรับนักศึกษาที่เรียน แบบ 1 .1
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
908 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม

ปีที่สาเร็จ
2556
2541
2539
2555
2542
2538
2014
2546
2535

หน่วยกิต
12
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 1

หน่วยกิต

รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination )

หน่วยกิต

รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
908 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต
12

รวม

12

รายวิชา
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 2

หน่วยกิต

รวม
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
908 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 3
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
12
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
908 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 4
การสอบดุษฎีนิพนธ์ปากเปล่า

หน่วยกิต
12

รวม
12
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษายังไม่มีพื้นฐานความรู้ หรือไม่พร้อมที่จะทาดุษฎีนิพนธ์ ทางหลักสูตรสามารถแนะนาให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาที่จาเป็นได้
10.2.2 แผนการจัดการศึกษารายปี สาหรับนักศึกษาที่เรียน แบบ 2 .1
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
908 – 100 ภาษาอังกฤษสาหรับปริญญาเอก
908 – 102 การเตรียมความพร้อมสาหรับปริญญาเอก
908 - 103 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ
รวม
*ไม่นับจานวนหน่วยกิตเนื่องจากเป็นรายวิชาหมวดเสริมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
908 – 203 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ
908 – 204 สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
9

หน่วยกิต
3
3
6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา

รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying Examination )
รวม

หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
908 – 201 ปรัชญาและการวิจัยเชิงคุณภาพ
908 – 207 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นาเพื่อการบริหารธุรกิจ
908 – 702 ดุษฎีนิพนธ์ 1
สัมมนาความก้ าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
908 – 702 ดุษฎีนิพนธ์ 2
สัมมนาความก้ าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
3
3
3

9

หน่วยกิต
9

9

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา

รายวิชา
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยกิต

รวม
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
908 – 702 ดุษฎีนิพนธ์ 3
สัมมนาความก้ าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
12

12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
908 – 702 ดุษฎีนิพนธ์ 4
12
การสอบดุษฎีนิพนธ์ปากเปล่า
รวม
12
หมายเหตุ : คณะบริหารธุรกิจจัดสอบในแต่ละประเภท ดังนี้
1. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ
มาแล้ว 1 ปีการศึกษา
2. สอบภาษาต่างประทศ
3. สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยกาหนดให้มีการเผยแพร่งานวิจัยดังนี้
แบบ 1.1 เน้นการทาวิจัย
งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
908-100 ภาษาอังกฤษสาหรับปริญญาเอก
3(3-0-6)
English for Doctoral Degree
ศึกษาการปรับพื้นภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา เน้น
ทักษะการปฏิบัติและการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะ
ด้านการอ่าน การเขียน และการนาเสนอทางวิชาการ
908-102 การเตรียมความพร้อมสาหรับปริญญาเอก
Preparing for Doctoral Degree

3(3-0-6)
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ศึกษาการวางแผนจัดสรรเวลา การหาข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูล การอ่าน
การเขียน การฝึกการสรุปและวิจารณ์บทความวิจัย/วิชาการ ความเข้าใจ
กระบวนการเรี ย นการสอนระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต โครงสร้ า งการเขี ยน
องค์ ป ระกอบและจรรยาบรรณในการจั ด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ การจั ด ท า
บรรณานุกรม ทักษะการนาเสนอผลงานวิชาการ
908-103 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ
Research Methodology for Business Administration
ศึกษากระบวนทัศน์และวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริง ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมถึง การก าหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การสร้างและสังเคราะห์กรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อมูลจากการวิจัย
รวมถึงการรายงานผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย
หมวดวิชาบังคับ

3(3-0-6)

908-201 ปรัชญาและการวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Philosophy and Qualitative Research
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและปรัชญาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความ
จริงทางสังคมอันรวมถึงปรัชญาเชิงปฏิฐานนิยมและปรัชญาปรากฏการณ์
นิยม การวิจัยเชิงคุณภาพที่ เน้นปรากฏการณ์ที่ เกิ ดขึ้นทางสังคมในการ
บริหารธุรกิจ กาหนดปัญหา คาถามการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการสังเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
908-203 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Quantitative Research
ศึกษาบทบาทของเครื่องมื อทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิ จ การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล หลายตั วแปร การแจกแจงแบบปกติ ห ลายตั วแปร การทดสอบ
สมมติฐานหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนนอนนิคัล การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์กลุ่ม การ
วิเคราะห์จาแนกประเภท และการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้าง
เน้นฝึกใช้โปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
908-204 สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
3(1-4-4)
Seminar in Modern Business Administration
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจ การ
จัดการการเงินการจัดการการตลาด การจัดการทรัพยากรขององค์การ
พฤติกรรมองค์การ รวมถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจและแนวโน้มธุรกิจสมัยใหม่
บทความวิจัย บทความวิชาการ และกรณีศึกษา
908-207 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นาเพือ่ การบริหารธุรกิจ
3(1-4-4)
Seminar in Virtue, Ethics and Leadership for Business
Administration
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นาเพื่อการ
บริหารธุรกิจ ความเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม ลักษณะคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพทางการบริหาร
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายในและการ
เปลี่ ยนแปลงกั บ ผู้ น าองค์ ก าร บทความวิ จั ย บทความวิ ช าการ และ
กรณีศึกษา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
908-701 ดุษฎีนิพนธ์
48(0-0-144)
Dissertation
ศึ ก ษาเชิ ง ลึก และมี ความเฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกั บ ปรากฏการณ์ ด้านการ
บริหารธุรกิ จตามความสนใจของผู้เรียน โดยมี ขอบข่ายหรือประเด็นของ
เนื้อหาเกี่ ยวกั บโครงสร้าง องค์ประกอบกระบวนการและบริบทของการ
บริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีวิทยาการการ
วิจัยกับทฤษฎีการจัดการอย่างลึกซึ้งและสามารถประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์
และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
908-702 ดุษฎีนิพนธ์
36(0-108-36)
Dissertation
ศึ ก ษาเชิ ง ลึก และมี ความเฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกั บ ปรากฏการณ์ ด้านการ
บริหารธุรกิ จตามความสนใจของผู้เรียน โดยมี ขอบข่ายหรือประเด็นของ
เนื้อหาเกี่ ยวกั บโครงสร้าง องค์ประกอบกระบวนการและบริบทของการ
บริหารธุรกิจ คุณภาพดุษฎีนิพนธ์ต้องมีความลึกซื้งทางทฤษฎีและระเบียบ
วิธีวิจัยตามหลักวิชาการ
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เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช 2559 (ภาคผนวก ช) ดังนี้
3.1 สาเร็จการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
3.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
3.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเรียนไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 คะแนนหรือเทียบเท่า
3.4 มีความประพฤติดี
สาหรับการสาเร็จหลักสูตรปริญญาเอก นอกเหนือจากข้อ 3.1-3.4 แล้วนักศึกษาจะสาเร็จได้ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิท ยานิพ นธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ ได้รับ การแต่ง ตั้ง ซึ่ง จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ( Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิท ยานิพ นธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ ได้รับ การแต่ง ตั้ง ซึ่ง จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Management and
Business Development
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและพัฒนาธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการและพัฒนาธุรกิจ)
Master of Business Administration (Management and Business
Development)
M.B.A. (Management and Business Development)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก (2) 39 หน่วยกิต
แผน ข
39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทจี่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 เริ่มใช้หลักสูตรประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
 สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รบั การเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการธุรกิจ
8.2 ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
8.3 ผู้บริหาร พนักงานในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด Ph.D. (Strategic of
Universiti Sains Malaysia,
2011
Marketing)
Malaysia
2542
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2534
พย.บ. (การพยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ดร.สิริลกั ษณ์ ทองพูน D.B.A. (Management) Universiti Sains Malaysia,
2012
บธ.ม.(การจัดการ)
Malaysia
2543
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2554
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กงิ่ ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556
ทอง
วท.ม.(การจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541
สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
รป.บ. (บริหารงานบุคคล)
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ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กงิ่
ทอง
ผศ.ดร.วรลักษณ์ ลลิต
ศศิวิมล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปร.ด. (การจัดการ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
D.B.A. (Business
Administration)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Universiti Utara Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่สาเร็จ
2555
2542
2538
2014
2546
2535

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) โดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยมีเป้าหมาย
เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและทาให้ประเทศสามารถก้าวข้ามการติดกับดักรายได้ปานกลางไปสูก่ าร
เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโดยใช้ก ารวิจัยและนวัตกรรมเพื่อก่อให้เ กิ ด
ความรู้และทักษะที่จาเป็นจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้กาลังคนกลุ่มนี้
เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goal) ที่ให้ความสาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ไปบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้
ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุม ชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และจากการสารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้ านบริหารธุรกิจ
ทาให้ทราบว่าผู้ที่มีความสนใจเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและเป็นพนักงานในองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งกลุ่มนี้มีความต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ตลอดจนความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการและและการพัฒนาธุรกิจเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นนักธุรกิจ นักบริหารและผู้ประกอบการ
ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในยุคโลกาภิวัตน์ และมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจตามแนวทาง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นี้ มี
พันธกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือ ผลิตบัณฑิตที่รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ สร้างผู้บริหารและผู้ประกอบการ
เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่นในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อสร้างผูป้ ระกอบการ
และ ผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนีส้ ามารถสร้างบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ มีรายวิชาที่รองรับกับการเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ และ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ สามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการแสวงหาโอกาส และความสามารถด้านการบริหารที่มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่
ความสาเร็จ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจทางบริหารธุรกิจ สามารถนาทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างเหมาะสม
2) เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถบุคลากรโดยเพิม่ พูนความรู้ดา้ นการบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจและเทคโนโลยี
3) เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาที่ตระหนักถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริหาร และ
ผู้ประกอบการ
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มปี ระสบการณ์มาแล้วได้พัฒนาตนเองให้มปี ระสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูงในอนาคต
5) เพื่อสร้างและผลิตผลงานวิจัยทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่ สิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ มีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาด้านการบริหารธุรกิจได้ มีทักษะในการทางานเป็นทีม มีความสามารถในการสื่อสารทัง้ ด้านการเขียนและการ
พูด รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและนาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

23
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถสร้างและพัฒนางานวิจัย ทีส่ ามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและเป็นประโยชน์แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
เกณฑ์ มาตรฐานของ
สม่าเสมอ
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
สกอ. และกรอบ TQF
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร 3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประชุมสัมมนา
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ 4. รายวิชาในหลักสูตรทีส่ อดคล้อง
ในวิชาชีพ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2.ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่เน้น
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
1. เพิ่มพูนทักษะการสอนตาม
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
แนวทางของActive Learning
ศูนย์กลาง
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก
การเพิม่ พูนทักษะการจัดการ
best practice การเรียนการสอนที่
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ของผู้เรียนในแผนการจัดทา
เป็นศูนย์กลาง
รายละเอียดของรายวิชา
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
เป็นศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาที่กาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียน
1. เพิ่มพูนทักษะนักศึกษาในการจัดการ 1. ระบบ i Learning
การสอนให้เป็น รู้คิด รู้ทา รู้ เรียนรู้ การสอน เชิงวิเคราะห์จาก
2. โครงการ/กิจกรรมสริมหลักสูตร
สาเร็จ
กรณีศึกษา หลักการ ทฤษฎี ในการ
ต่างๆเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทุกด้าน

กลยุทธ์
บริหารจัดการธุรกิจและให้ปฏิบัตผิ ่าน
เวิร์คช็อประดมสมอง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ปญ
ั หา
อภิปรายระหว่างอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
3. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมมาบรรยายให้ความรู้ให้ก้าว
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
1.พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ทักษะ
การปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
2.ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

5. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย สร้างเครือข่าย ความร่วม มือด้าน
ด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพ งานวิจัยระหว่างนักศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
บรรยายรวมทัง้ ศึกษาดูงาน ณ
บริษัท องค์กร ธุรกิจ SMEs ที่
ประสบความ
สาเเร็จด้านการบริหารจัดการ

1. กิจกรรม/โครงการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัย
และการใช้ software ที่
เกี่ยวข้อง
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิม่ พูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้
มีการจัดประชุมวิชาการความ
ร่วมมืองานวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

25
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด (ภาคการศึกษาละ 6-8 สัปดาห์)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – นอกเวลาราช (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)
- ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฏาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรองหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทางาน
อย่างน้อย 2 ปี
2.2.2 ผ่านระบบการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.3 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มโี รคติดต่อร้ายแรง
2.2.4 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของ
มหาวิทยาลัย
2.2.5 คุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาบางคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน และ การพูด
2) ความรู้และทักษะด้านสถิติและการวิจัยไม่เพียงพอในการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
3) ปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนและการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมาย เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
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2) จัดให้มรี ายวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่ต้องปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรคือรายวิชา 907
– 401 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3) มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษและสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองโดยมีศูนย์ภาษา (Language Center) เป็นหน่วยสนับสนุน
4) มีการสอดแทรกการทางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในทุกรายวิชา รวมทั้งนาผลจากงานวิจัยมาสอดแทรก
การเรียนการสอน
5) มีโครงการ/กิจกรรมสริมศักยภาพในการทาวิจัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษารับเข้าในระยะ 5 ปี
2563
2564
2565
2566
2567
แผน ก แบบ ก(2)
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
จานวนนักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
20
20
แผน ข
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
รวม
5
10
10
10
10
จานวนนักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
5
2.5 งบประมาณตามแผน
2.5.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
คณะบริหารธุรกิจ ใช้งบประมาณประจาปีในแต่ละหมวด ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะและการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา
66,800
บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
121,600
บาท/คน
2.6 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2559 (ภาคผนวก ช)
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
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เป็ น ไปตามระเบีย บมหาวิ ท ยาลัย หาดใหญ่ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 255 9)
(ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
39 หน่วยกิต
แผน ข
39 หน่วนกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ มี 2 แผนการศึกษา
คือ แผน ก แบบ ก(2) และ แผน ข
จานวนหน่วยกิต
รายการ
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข
หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต
27
27
6
หมวดวิชาเลือกนับหน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
6
- สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์
12
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
39
39
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive)
3.1.3 รายวิชา
1. รายวิชาในหลักสูตร
1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
1 รายวิชา ได้แก่
รหัสวิชา
907 - 401

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
หมายเหตุ: 1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. การยกเว้นการเรียนรายวิชาพืน้ ฐานของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการหลักสูตรเป็นผู้พจิ ารณา
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1.2 หมวดวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก(2) และ แผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิตต่อไปนี้
907 - 501 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจเพื่อวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
3(1-4-4)
Seminar on Analyzing Economic Problems for
Business Opportunities
907 - 503 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Research
907 – 506 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ I
Research in Organizational and Business
907 – 509 Development I
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ II
907 - 510 Research in Organizational and Business
Development II
907 – 511 บัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Financial Accounting for Decision Making
907 - 513 การจัดการการตลาดในยุคดิจิตลั
Marketing Management in the Digital Era
907 – 514 การเป็นผูป้ ระกอบการในยุคดิจิตลั
Entrepreneurship in the Digital Era
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่
ยุคดิจิทัล
907 – 515 Human Resource Management for Organizational
Transformation in Digital Era
กฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีธุรกิจ
Business Law & Taxation
1.3 หมวดวิชาเอกเลือก
นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
907-602
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
907 - 610
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

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

3(3-0-6)

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

29
907 - 611
907-629
907-630

907 - 631

การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
Sustainable Business Management
นวัตกรรมทางการตลาด
Marketing Innovation
สัมมนาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
Seminar in Knowledge Management and
Learning Organization
สัมมนาการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การพัฒนาธุรกิจ
Seminar on Creativity and Innovation for
Business Development
1.4 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

รหัสวิชา
907-608

สารนิพนธ์
Master's Project
907-700
วิทยานิพนธ์
Thesis
3.1.4 แสดงแผนการเรียน
ปีที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

3(1-4-4)

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

แผน ก แบบ ก(2)
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

*ภาษาอังกฤษสาหรับ
907 – 401 บัณฑิตศึกษา*
3
3
0
907 - 501 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจเพื่อ
3
3
0
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
907-506 I
3
3
0
รวม
6
6
0
*หมายเหตุ: 1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. การยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการหลักสูตรเป็นผู้พจิ ารณา

6
6

6
12
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ปีที่ 1
รหัสวิชา

907 – 509
907 – 510
907 – 503
907 – 700

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและ
ธุรกิจ II
บัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
วิทยานิพนธ์
รวม

ปีที่ 1
รหัสวิชา
907 – 511
907 – 513

ชื่อวิชา
การจัดการการตลาดในยุคดิจิตลั
การเป็นผูป้ ระกอบการในยุคดิจิตลั
รวม

ปีที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

907 – 515 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษี
907-514 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทลั
รวม
ปีที่ 2
รหัสวิชา
907-700

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต บรรยาย

3
3

3
3

3
3
6
0
15
9
ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต บรรยาย
3
3
6

3
3
6

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

0
0

6
6

0
0
0

6
36
54

ปฏิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
6
6
12

0
0
0

3
3

3
3

0
0

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
6
6

6

6

0

12

ปฏิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
36
36

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต บรรยาย
6
6

0
6

ปฏิบัติ

0
0
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ปีที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

*ภาษาอังกฤษสาหรับ
907 – 401 บัณฑิตศึกษา*
3
3
0
6
907 - 501 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจเพื่อ
3
3
0
6
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
907-506 I
3
3
0
6
รวม
6
6
0
12
*หมายเหตุ: 1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. การยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการหลักสูตรเป็นผู้พจิ ารณา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต บรรยาย
ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
907 – 509 II
3
3
0
6
907 – 510 บัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทาง
3
3
0
6
ธุรกิจ
907 – 503 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3
3
0
6
907 – 608 สารนิพนธ์
6
0
12
6
รวม
15
9
12
24
ปีที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

907 – 511 การจัดการการตลาดในยุคดิจทิ ัล
907 – 513 การเป็นผูป้ ระกอบการในยุคดิจทิ ัล
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
6
6

6

6

0

12
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ปีที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

907 – 515 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษี
907-514
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทลั
รวม
ปีที่ 2
รหัสวิชา
xxxx
xxxx

ชื่อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต บรรยาย
3
3

3
3

0
0

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
6
6

6

6

0

12

ปฏิบัติ

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
6
6

6

6

0

12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชา
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
907-401
(English for Graduate Studies)
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน และการพูด
ภาษาอังกฤษทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษาเอกสารทางธุรกิจ
ตาราภาษาอังกฤษทางธุรกิจและการเขียนบทความ ทางวิชาการ
907 – 501
สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจเพื่อวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
( Seminar on Analyzing Economic Problems for Business
Opportunities)
ศึกษาและทาความเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีผลต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
หมวดวิชาเอกบังคับ
907 – 503
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(Statistics for Business Research)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(1-4-4)

3(3-0-6)
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907 – 506

907 – 509

907 - 510

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะตัวแปร ความน่าจะเป็น การแจก
แจงข้อมูลประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สถิตินอนพาราเมตริก สถิติพาราเมตริก
รวมถึงศึกษารูปแบบการเขียนผลการวิจัยทีส่ อดคล้องกับสถิติใน
ลักษณะต่าง ๆ
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ I
Research in Organizational and Business Development I
ศึ ก ษาความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ยวกั บ การวิ จัย ความส าคั ญ ของการวิจัย
ประเภทการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย คาถามในการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
ประโยชน์ของการวิจัย การนิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนวรรณกรรม
การกาหนดตัวแปรในการวิจัยและกรอบแนวคิด วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือใน
การวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยให้นัก ศึก ษาฝึก เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์กรและธุรกิจ ตามความสนใจของนักศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ II
(Research in Organizational and Business Development II)
ศึกษาทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจการ
เขี ย นผลการวิ เ คราะห์ แ ละการน าเสนอผลการวิ จั ย รู ป แบบการ
น าเสนอรายงานวิ จั ย การสรุ ป และการอภิ ป รายผล การเขี ย น
บรรณานุกรม การเขียนบทคัดย่อ การเขียนบทความ
บัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Financial Accounting for Decision Making)
ศึกษาหลักการบัญชีและการเงิน พฤติกรรมต้นทุน การจัดการต้นทุน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การวิเคราะห์กาไร การ
วางแผนและควบคุมทางการเงินเพื่อจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์
งบการเงิน การใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจสาหรับกิจกรรม
ทางธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อความสัมพันธ์ของ
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในการวางแผนการบริ ห าร การควบคุ ม และการ
ประเมินผล

หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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907-511

907-513

907-514

907 – 515

คาอธิบายรายวิชา
การจัดการการตลาดในยุคดิจิตัล
(Marketing Management in Digital Era)
ศึกษาแนวคิดเกียวกับการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ให้ความสาคัญกับ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี การตลาดดิ จิ ทั ล การวิ จั ย ตลาด การ
วิเ คราะห์พ ฤติก รรมผู้บ ริโ ภค การแบ่ง ส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างเพื่อการแข่ง ขัน การสร้างแบรนด์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
และการท าการตลาดในสื่อสัง คมออนไลน์ ตลอดจนการวางแผน
การตลาดเพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับประเภท และ
รูปแบบของธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
(Entrepreneurship in the Digital Era)
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ผู้ ป ระกอบการการในยุ ค ดิ จิ ทั ล ต้ อ งมี
เทคโนโลยีและทักษะที่จาเป็นที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลต้องรู้การ
สร้างธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ และการออกแบบโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ นวัตกรรมและการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
(Human Resource Management for Organizational
Transformation in Digital Era)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และนโยบายเกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้
สอดคล้อ งกับ ยุคสมัยที่เ ปลี่ยนไป โดยเน้นกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกในยุคดิจิทัล การบริหารผลตอบแทนและการจัดสวัสดิการเพือ่
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ การวางแผนสืบทอดตาแหน่งของพนักงาน การ
ดูแลและการธารงรักษาพนักงาน การสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน
ในองค์การ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละพฤติ ก รรม
องค์การที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การโดยศึกษาจาก
กรณีศึกษา
กฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษี
(Business Law and Taxation)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษี
อากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทัง้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับภาษี อากร และทราบ
ถึงหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หมวดวิชาเอกเลือก
907-602
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
ศึก ษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ระหว่างประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรมพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค และ การแข่ ง ขั น รวมทั้ ง
กระบวนการบริหารจัดการสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการ
จัดการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านการเงิน การ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบการดาเนินงาน การ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระบบมาตรฐานและระบบคุณภาพ
รวมถึงการศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกั บ
สภาพแวดล้อม ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
907-610
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
ศึกษาแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การประสานงาน
ระหว่างผู้ผลิตและผู้จาหน่าย การจัดซื้อ จัดหา การควบคุมสินค้าคง
คลั ง การจั ด การการผลิต การกระจายสิน ค้ าไปยั ง ลูก ค้ า การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้กับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงกลยุทธ์โลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทานกับกลยุทธ์ธุรกิจ
907 – 611 การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Business Management)
ศึกษาเรียนรู้การจัดการที่ยั่งยืนในองค์กรโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจคาจากัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการที่ยั่งยืนและ
ความเป็นไปได้ของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเพื่อเป็นแนวทางในการนาไป
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ประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรโดยใช้หลักการจัดการสภาพแวดล้อม
และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
907 – 629 นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและความหมายของนวัตกรรมทางการตลาด รูปแบบ
และตัวอย่างของนวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่ ขั้นตอนและหลักการ
บริหารนวัตกรรมทางการตลาด แนวทางการพัฒนาตลาดโดยอาศัย
นวัตกรรม การสร้างvalue innovationทางการตลาด กลยุท ธ์ก าร
สร้างความได้เปรียบทางการตลาด
907-630
สัมมนาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
3(1-4-4)
(Seminar in Knowledge Management and Learning
Organization)
ศึกษาการนาทฤษฎีก ารจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ม า
ประยุก ต์ใช้ในการพั ฒ นาองค์ก รธุร กิ จ ไปสู่องค์ก รแห่ง การเรียนรู้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาด้านการจัดการความรู้
และองค์ก รแห่ง การเรียนรู้ จัดสัม มนา ในหัวข้อที่ เ ป็นสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการภายนอก
907-631
สัมมนาการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนา
3(1-4-4)
ธุรกิจ
(Seminar on Creativity and Innovation for Business
Development)
ศึก ษาความส าคัญ และที่ ม าของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจ การคิด
ผลิตภัณฑ์ การทาธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
การนาเสนอโครงการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ธุรกิจ
หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
907-608
สารนิพนธ์
6(0-12-6)
(Master's Project)
ศึก ษาค้นคว้า อย่ างลึก ซึ้ง ด้ว ยตนเอง ภายใต้คาแนะน าของอาจารย์ ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ในประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารธุรกิจ เพื่อสืบค้น
และสร้างแนวคิดในการแก้ ปัญหา การพัฒ นา และนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
.
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907-700

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
ศึกษาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ภายใต้
การปรึ ก ษาแนะน าและความเห็ น ชอบของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยรูปแบบ
และขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-- ไม่มี -1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม - ไม่มี -2) ช่วงเวลา -- ไม่มี -3) การจัดเวลาและตารางสอน
-- ไม่มี -5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เป็นหัวข้องานวิจัยทีเ่ ป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ การ
เป็นผู้ประกอบการ การตลาด การเงินและการบัญชี
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่นักศึกษาให้ความสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฏีที่นามาประยุกต์ใช้กั บงานวิจัย
แก้ปัญหาขององค์กร สังคมและท้องถิ่น และมีการกาหนดขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กา
หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเชี่ยวชาญ
ในการนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ การบูรณาการการเรียนรู้ภายใน
ห้องกับการปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในท้องถิ่น ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อสังคม
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก(2) และ แผน ข เริ่มทาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก(2) ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข ทาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. กาหนดไว้ในแผนการเรียนของนักศึกษาในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิจัยธุรกิจ I และ ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาวิจัยธุรกิจ II ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวางแผนการเสนอเค้าโครงการวิจัยและนาเสนอประเด็น
การวิจัยที่ต้องการศึกษาได้
2. กาหนดตารางเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรึกษาเบื้องต้นกับอาจารย์ที่สนใจในประเด็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เดียวกัน
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3. มีระบบและกลไกการส่งเสริมความรู้ด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา
4. มีโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ไว้บริการแก่นักศึกษา
5. อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
6. จัดทาเอกสารแนะนาการเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอร่างบทความวิจัยแก่อาจารย์ทปี่ รึกษา ก่อน
นาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช 2559
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
- ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ
- มีรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจเพือ่ ฝึกทักษะ คิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาในการบริหารธุรกิจ
- มีรายวิชาในหลักสูตร กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยให้นักศึกษาเลือกเข้าสถานประกอบการเพือ่ วินิจฉัย
ปัญหาสถานประกอบการ (SHINDAN) และนาความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจไปใช้เพือ่ การพัฒนา และปรับปรุงองค์กร
- ฝึกทักษะในการดาเนินธุรกิจด้วยเกมธุรกิจจาลอง
(Business Simulation Game)
- ความสามารถในการประยุกต์
- มีรายวิชาวิจัยธุรกิจ/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อให้
องค์ความรู้วิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรูท้ างด้าน
บริหารธุรกิจ
- มีรายวิชาในหลักสูตร กาหนดให้ทาบทความวิชาการที่ใช้
การวิจัยเป็นฐาน การค้นคว้า การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ทบทวนวรรณกรรม และนาผลลัพธ์ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
- มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตเิ พื่อพัฒนา - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกในทุกรายวิชา
ตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
- กิจกรรรมส่งเสริมจริยธรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ
การทางานและสร้างสรรค์สังคม
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หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration)
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ให้เป็นผู้บริหารที่ฉลาดในการคิด วางแผนการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มีความรู้ ความสามารถใน
การเป็นผู้นาด้านการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
3.2 ให้เป็นผู้พัฒนาวิชาชีพการบริหาร เป็นผู้นาทางวิชาการและการประกันคุณภาพ มีความสามารถ ในงาน
วิชาการ บริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการยกระดับ
ความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาการบริหารงานในบริบทของพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ให้มี ความสามารถในการจัดกิ จการและกิ จกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ ส่งเสริมคุณภาพการศึก ษาการพั ฒ นา
ทรัพยากรทางการศึกษา มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางการบริหารการศึกษา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.4 ให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ที่มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการบริหารการศึกษาในบริบทของพหุวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นได้
3.5 ให้มี ทั กษะทางปัญญา สร้างนวัตกรรมการบริหาร มี ความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการนิเทศการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่เคารพและเชื่อมั่นได้
3.6 ให้สร้างโอกาสและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา สามารถคิดหาแนวทางใหม่ใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการศึกษาของประชาคมอาเซียน การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ธรรมาภิ
บาลกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับและการบริหารการศึกษาที่เชื่อมต่อต่างประเทศในระดับสากล
4. หลักสูตร
4.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
60 หน่วยกิต
แบบ 2.1
60 หน่วยกิต
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4.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (เกณฑ์ สกอ. กาหนดไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิต
รายการ
แบบ 1.1
แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ภาษาอังกฤษและรายวิชาที่ไม่ นับหน่วยกิ ตคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรจะเป็นผู้กาหนด)
หมวดวิชาบังคับ
18
หมวดการปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารสถานศึกษา
และบริหารการศึกษา
3
หมวดวิชาเลือก
3
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
60
36
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
60
60
หมายเหตุ
ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยไม่มีวุฒิทางการบริหาร
การศึกษามาก่อน จะต้องศึกษารายวิชาเสริม พื้นฐานเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต
รายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.1 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทั้ง 2 แบบ ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
906 - 501
ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
School Administration and Educational Administration Theories
906 - 502
การออกแบบการวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Design
906 - 503
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต
3(2-2-5)
English for Doctoral Students
หมายเหตุ
ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานว่าได้เรียนมาแล้วหรือเป็นนักศึกษาต่างประเทศที่ไม่ต้องเรียน วิชา 906 - 503
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
2) หมวดวิชาบังคับ บังคับเรียนจานวน 6 รายวิชา จานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้
906 - 601
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Statistics and Data Analysis
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906 - 614

การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยผสานวิธีขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Research
906 - 615
การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Strategic Planning and Educational Quality Control
906 - 616
การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)
Creating Change Leaders by Virtue, Morality and Ethics
906 - 622
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Human Resources Development and Supervision
906 - 627
แนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษาและการจัดกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
New Ideas for Educational Administration and Student Affairs
3) หมวดการปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
จานวน 3 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
906 – 619
การปฏิบัติงานวิชาชีพ บริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
3(90)
Internship in School and Educational Administration
4) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
906 - 612
เรื่องเฉพาะทางในการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Selected Topics in Educational Administration
906 - 620
จิตวิทยาการบริหาร
3 (3-0-6)
Administration Psychology
906 - 621
สัมมนาการบริหารการศึกษาของประชาคมอาเซียน
3(1-4-4)
Seminar in ASEAN Educational Administration
906 - 623
สัมมนาการบริหารข้ามองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ
3(1-4-4)
Seminar in Interdisciplinary Cross Knowledge Administration
906 - 624
สัมมนาการบริหารการศึกษาที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ
3(1-4-4
Seminar in International Excellent Educational Administration
906 - 625
สัมมนามนุษยสัมพันธ์และเครือข่ายการบริหารการศึกษา
3(1-4-4)
Seminar in Human Relationship and Educational Administration Network
906 - 626
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสื่อสาร
3(2-2-5)
Information Technology and Communication Innovation
906 - 628
การบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
3(3-0-6)
Administration in the Context of Multicultural Community
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5) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Courses)
906 - 701
ดุษฎีนิพนธ์ 1 แบบ 1.1 เน้นการทาวิจัย
60(0-180-60)
Dissertation 1 Plan 1.1 Full Text Research
906 - 702
ดุษฎีนิพนธ์ 2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและการทาวิจัย 36(0-108-36)
Dissertation 2 Plan 2.1 Subject Study and Research
หมายเหตุ นัก ศึก ษาทุกคนต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination : QE) ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ทาดุษฎี
นิพนธ์
แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906 - 501 ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
3
906 - 502 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง
3
906 - 503 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีนิพนธ์
3
รวม
9
*ไม่นับจานวนหน่วยกิตเนื่องจากเป็นรายวิชาหมวดเสริมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
906 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 1
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
906 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 2
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
12
12
หน่วยกิต

หน่วยกิต
12
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
906 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 3
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบประเมินทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

หน่วยกิต
12
12
หน่วยกิต
S/U

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906 - 701 ดุษฎีนิพนธ์ 4
12
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม
12
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906-701 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
รวม
12
หมายเหตุ : กรณีที่ทางหลักสูตรพิจารณาเห็นว่า นักศึกษายังมีพื้ นฐานความรู้ทางการวิจัยระดับสูง ไม่พอที่จะทา
ดุษฎีนิพนธ์ ทางหลักสูตรสามารถแนะนาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาที่จาเป็นได้
ตามมติกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
แผนการจัดการศึกษารายปี สาหรับนักศึกษาที่เรียนแบบ 2.1
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต (NC)
906 - 501 ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา*
3
906 - 614 การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยผสานวิธีขั้นสูง
3
906 - 503 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต*
3(S/U)
รวม
9
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*ไม่นับจานวนหน่วยกิตเนื่องจากเป็นรายวิชาหมวดเสริมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
906 - 502 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง*
906 - 615 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพการศึกษา
906 - 616 การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
906 - 622 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนิเทศการศึกษา
รวม
*ไม่นับจานวนหน่วยกิตเนื่องจากเป็นรายวิชาหมวดเสริมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หน่วยกิต
3
3
3
3
12

หน่วยกิต
S/U

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
906 - 601
906 - 627
906 - 702

1

ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
906 - 619
906 - ….
906 - 702

2

รายวิชา
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
แนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษาและการจัดกิจการนักเรียน
ดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม

รายวิชา
การปฏิบัตงิ านวิชาชีพบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์ 2
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม

หน่วยกิต
3
3
6
12

หน่วยกิต
3
3
6
12
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906 - 702 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
สอบประเมินทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
S/U
รวม
6
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906 - 702 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม
6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906 - 702 ดุษฎีนิพนธ์ 5
6
สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม
6
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
906 - 702 ดุษฎีนิพนธ์ 6
6
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
รวม
6
หมายเหตุ : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดสอบในแต่ละประเภท ดังนี้
1. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
บังคับมาแล้ว 1 ปีการศึกษา
2. สอบภาษาต่างประทศ
3. สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยกาหนดให้มีการเผยแพร่งานวิจัยดังนี้
แบบ 1.1 เน้นการทาวิจัย
งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง

46
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
906 - 501
ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
School Administration and Educational Administration Theories
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการในการบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการเพื่ อคุณภาพและความ
เป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายการศึกษา การวางแผน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา การบริหารองค์การ สานักงาน และคณะบุคคล
906 - 502
การออกแบบการวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research Design
ศึก ษาระเบียบวิธีวิท ยาทางการวิจัยระดับสูง โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย รูป แบบการวิจัย การ
ออกแบบงานวิจัย การวางแผนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ความเที่ยงตรงภายในขอบเขตของการวิจัย แนวคิด
และทฤษฎี ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ความเหมาะสมของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทย์วิจัย
906 - 503
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต
3(2-2-5)
English for Doctoral Students
ศึก ษาการใช้ภาษาอั งกฤษในการวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ การเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรับติดต่อประสานงาน การใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าตารา และการสื่อสารระหว่ างประเทศ
2. หมวดวิชาบังคับ
906 - 601
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Statistics and Data Analysis
ศึกษาหลักการทางสถิติอนุมาน สถิติที่มีพารามิเตอร์และไม่มีพารามิเตอร์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้ใน
การวิจัยด้านการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เทคนิคระดับสูงสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวิเ คราะห์พ หุระดับ การวิเ คราะห์โ มเดลสมการโครงสร้าง การใช้ซ อฟแวร์ท างสถิติในการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา
906 - 614
การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยผสานวิธีขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Quantitative, Qualitative and Mixed Medthods Research
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ศึกษาวิธีวิทยาการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมู ล การแปลผลข้อ มูล การเขียนบทคัดย่อ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอ
ผลงานวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสานวิธีขั้นสูง
906 - 615
การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Strategic Planning and Educational Quality Control
ศึก ษาวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ความก้ าวหน้าทางวิท ยาการในการวางแผนกลยุท ธ์ท างการบริห าร
การศึกษาในระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคนิคและ
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการบริหารแนวใหม่ข้ามองค์ความรู้ การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
906 - 616
การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)
Creating Change Leaders by Virtue, Morality and Ethics
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องหลักการแนวคิดในการสร้างผู้นาทางการศึกษาภาวะผู้นา
พฤติกรรมผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาผู้นา สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การมีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
906 - 622
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการนิเทศการศึกษา 3(3-0-6)
Human Resources Development and Supervision
ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักการ และวิธีการในการนิเทศ
การศึกษา การวางแผนการนิเทศ การผลิตสื่อการนิเทศ การสัมมนาทางการนิเทศ การพัฒนางานนิเทศทางการศึกษา
การนิเทศภายใน การนิเทศทางไกลและการติดตามประเมินผลการนิเทศทางการบริหารการศึกษา
906 - 627
แนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษาและการจัดกิจการนักเรียน
3(3-0-6)
New Ideas for Educational Administration and Students Affairs
ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนเสริม การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การจัดกิ จกรรมพัฒนาผู้เ รียน การส่งเสริม กิจกรรมจิตสาธารณะ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. หมวดการปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
906 - 619
การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
3(90)
Internship in School and Educational Administration
ศึก ษาปฏิบัติง านวิชาชีพ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและผู้บ ริห ารการศึก ษาในสถานศึก ษาหรือหน่ วยงานทาง
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษาตามที่คุรุสภา
กาหนดภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย และพี่เลี้ยงจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร หรือดารงตาแหน่งทางการบริหารไม่ต่ากว่าผู้อานวยการหรือเทียบเท่า
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4. หมวดวิชาเลือก
906 - 612
เรื่องเฉพาะทางในการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Selected Topics in Educational Administration
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวโน้มในการบริหารสถานศึกษาและการศึกษาในอนาคต ที่เป็นประเด็นสนใจ
ของสังคมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
906 - 620
จิตวิทยาการบริหาร
3(3-0-6)
Administration Psychology
ศึกษาความรู้พื้นฐานจิ ตวิท ยา การบริหารและพฤติกรรมองค์การ หลักการแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาการ
บริหาร การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและแรงจูงใจ บุคลิกภาพและการตัดสินใจ จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีอานาจกลาง นวัตกรรมการบริหาร จิตวิทยาสาหรับความจงรักภักดีต่อองค์ กร คุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาล จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
ความเสี่ยง จิตวิทยาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย
906 - 621 สัมมนาการบริหารการศึกษาของประชาคมอาเซียน
3(1-4-4)
Seminar in ASEAN Educational Administration
ศึกษาการอภิปราย วิเคราะห์และวิพากษ์การบริหารการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชี ว ศึ ก ษา และการศึ ก ษาส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของประเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น ศึ ก ษานโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา การพัฒนาระบบงานการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพผูเ้ รียน
การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจในสังคมต่างวัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนา
การศึกษา
906 - 623
สัมมนาการบริหารข้ามองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ
3(1-4-4)
Seminar in Interdisciplinary Ccross Knowledge Administration
ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเชิงสหวิท ยาการในการจัดการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การบูรณาการ องค์ความรู้ในต่างสาขาวิชา การประยุกต์ใช้ข้ามสาขาวิชาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เหมาะสมกับการบริหารการศึกษา
906 - 624
สัมมนาการบริหารการศึกษาที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ 3(1-4-4)
Seminar in International Excellent Educational Administration
ศึกษาการสัมมนาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบ
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาในอาเซีย นและในระดั บ นานาชาติ ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า จั ด การศึ ก ษาเป็น เลิศ การสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การวางแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาในระดับสากล การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษา การประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การทาวิจัยร่วมกัน การแสดงผลงาน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกัน

49
906 - 625

สัมมนามนุษยสัมพันธ์และเครือข่ายการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
Seminar in Human Relationship and Educational Administration Network
ศึกษาสัมมนาหลักการแนวคิดและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม กระบวนการกลุ่ม การ
ทางานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การชนะใจคน การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์กับภาค
ส่วนต่างๆ การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ การมี วิสัยทัศน์ร่วม การสร้างผลประโยชน์ร่วมกั น การสร้างภาคี
เครือข่าย การเกื้อหนุนพึ่งพา การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืน
906 - 626
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสื่อสาร 3(2-2-5)
Information Technology and Communication Innovation
ศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ เน้นการติดตามให้ทันความก้าวหน้าของนวัตกรรมการ
สื่อสาร ที่นามาใช้ประโยชน์ในงานการบริหารการศึกษา การวิจัย และการนาเสนอผลงาน การพั ฒนานวัตกรรมการ
สื่อสารในองค์การ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง สนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้มีโอกาสผลิตเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดการระบบการสื่อสารในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
906 - 628
การบริหารในบริบทพหุวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 3(3-0-6)
Administration in the Context of Multicultural Community
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายแนวคิดและทฤษฎีการบริหารในบริบทของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มีผลกระทบกับการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการทางสังคม ศิลปะและประเพณีท้องถิ่น ความศรัทธา
และความเชื่อต่างศาสนา พหุวัฒนธรรมที่มีผลต่อการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การสร้าง
ความสัมพันธ์ กับชุมชนและการประสานงานกับผู้นาท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา
5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
906 - 701
ดุษฎีนิพนธ์ 1 แบบ 1.1 เน้นการทาวิจัย 60(0-180-60)
Dissertation 1 Plan 1.1 Full Text Research
ศึกษาการวิจัยระดับสูง การสังเคราะห์ทฤษฎี ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
ที่มีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการวิจัยและผลการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
906 - 702
ดุษฎีนิพนธ์ 2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชา และการทาวิจัย 36(0-108-36)
Dissertation 2 Plan 2.1 Subject Study and Research
ศึกษาการวิจัยระดับสูง การสังเคราะห์ทฤษฎี ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
ที่มีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการวิจัยและผลการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
คาอธิบ ายโดยย่อ : เป็นงานวิจัยที่ นัก ศึก ษาสนใจ มี เ นื้อหาเหมาะสมกับ สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา มี
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีขอบเขตที่สามารถทาเสร็จในเวลาที่กาหนด
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ : มีความรู้ด้านการวิจัยและการใช้สถิติเพื่อการวิจัย มีสมรรถนะในการเขียนโครงร่าง
งานวิจัย (Research Proposal) และดาเนินการตามโครงร่าง ทั้งจัดทารายงานการวิจัยได้ดี
ช่วงเวลาการทาวิจัย : ทั้งแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เริ่มนับช่วงเวลาทาดุษฎีนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่สอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination : QE) ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ทาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิต : แบบ 1.1
60 หน่วยกิต
แบบ 2.1
60 หน่วยกิต
การเตรียมการ: มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และการกาหนดเวลาการให้คาปรึกษาของอาจารย์ ให้
ข้อมูลข่าวสาร แนวทาง คาแนะนา มีคู่มือเกี่ยวกับการทาวิจัยและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้
นักศึกษาค้นคว้าได้
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แบบ 1.1
1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1.2 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
1.3 สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
1.4 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
งานวิจัยหรือ ส่วนหนึ่งของวิจัย ต้องได้รับ การตีพิม พ์หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
1.5 เกณฑ์อื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
2. แบบ 2.1
2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00(ระดับคะแนน 4 จากระบบ)
2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2.4 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
2.5 สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2.6 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
งานวิจัยหรือ ส่วนหนึ่งของวิจัย ต้องได้รั บ การตีพิม พ์หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง
2.7 เกณฑ์ อื่ น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) :
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Ed. (Educational Administration)
3. วัตถุประสงค์
3.1วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ให้สามารถกากับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
ด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมพัฒนาไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ทั้งวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในระดับสูง ผู้
รับรองวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่
2) สามารถร่วมคิดร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบโดยใช้สังคมเป็นฐาน (Society Based Management)
และเน้นผลงาน (Performance Based Management)
3) สามารถบริหารสถานศึกษาและหรือบริหารการศึกษาให้ดาเนินการได้โดยอิสระ มีระบบบริหารจัดการ
เป็ นของตนเอง และคล่ อ งแคล่ ว ตลอดจนมี เ สรี ภ าพทางวิ ช าการอย่ างเหมาะสมกั บ พื้ นที่ ( Area Based
Management)
4) สามารถดาเนินงานในสถาบันการศึกษาและหรืองานการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถวิจัยและใช้งานวิจัย เพื่อพัฒนาทั้งองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการบริหาร
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ระหว่างภูมิปัญญาไทยและความเป็นสากล
6) มีคุณธรรม จริยธรรมและความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการพัฒนาโดยสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. หลักสูตร
4.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2) 42 หน่วยกิต
แผน ข 42 หน่วยกิต
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4.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก(2) 42 หน่วยกิต แผน ข 42 หน่วยกิต (เกณฑ์
สกอ. กาหนดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
โครงสร้างหลัก สูตรภายหลัง การปรับ ปรุง แก้ ไข เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ โครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
รายการ
แผน ก แบบ ก(2)
แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
3-9
3-9
หมวดวิชาเอกบังคับ
18
18
หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
6
12
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
1) การวิจัยทางการบริหาร
3
3
2) สถิติเพื่อการวิจัย
3
3
3) วิทยานิพนธ์
12
4) สารนิพนธ์
6
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
42
42
หมายเหตุ : ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโทให้มี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
* ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องสอบให้ผ่านหรือได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) โดยให้ผู้เรียน เรียน 3
หรือ 6 หรือ 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาซึ่งจะพิจารณาจากผลการสอบ
และหลักฐานการศึกษาของแต่ละคนตามความเหมาะสม
รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
905-401
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2–2–5)
English for Graduate Study
905-402
พื้นฐานทางการศึกษาไทย
3 (3–0–6)
Foundations of Thai Education
905-403
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2–2–5)
สาหรับผู้บริหารการศึกษา
Computer Applications and Information
Technology for Educational Administrators
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หมวดวิชาเอกบังคับ
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
905-502
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
Principles and Theories of Educational Administration
905-504
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
3 (2-2-5)
Strategic Planning and Management
905-508
มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3 (2-2-5)
Standard and Quality Assurance in Education
905-601
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Leadership
905-618
การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Administration of Learning Resources and Environment
905-619
การฝึกปฏิบัตงิ านการบริหารการศึกษา
(0-90-90)
Practicum in Educational Administration
หมวดวิชาเอกเลือก
แผน ก (2) เลือก 6 หน่วยกิต แผน ข เลือก 12 หน่วยกิต
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
905-505
การบริหารงานวิชาการ
3 (2-2-5)
Administration of Academic Affairs
905-506
การพัฒนาองค์การ
3 (2-2-5)
Organizational Development
905-507
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Resources Management
905-602
บทบาทและความสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชน 3 (2-2-5)
Roles and Relationship of School towards Communities
905-603
การบริหารการศึกษาเอกชน
3 (2-2-5)
Administration of Private Education
905-604
การบริหารงานพัฒนานักเรียน
3 (2-2-5)
Administration of Student Development Affairs
905-605
กฎหมายการศึกษา
3 (2-2-5)
Legal Aspects of Education
905-606
การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Supervision

54
905-607

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Personnel Administration and Development
905-608
การบริหารและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Evaluation
905-609
การใช้งานวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Applications of Research Findings for Educational Administration
905-611
สัมมนางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(1-4-4)
Seminar in Educational Administration Research
905-612
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (1-4-4)
Seminar in Educational Administration
905-615
สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
3(2-2-5)
Seminar in Virtue and Ethics for Administration
905-616
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research in Education
905-617
หัวข้อพิเศษในการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Special Topics in Educational Administration
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
905-503
การวิจัยทางการบริหาร
3(2-2-5)
Research in Administration
905-501
สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics for Research
905-613
สารนิพนธ์
6 (0-12-6)
Master's Project
905-614
วิทยานิพนธ์
12 (0-24-12)
Thesis
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แผนการศึกษา
1. การจัดการศึกษาประจาปีสาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
905-401 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นบั หน่วยกิต)
905-402 พื้นฐานทางการศึกษาไทย (ไม่นับหน่วยกิต)
905-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
905-503 การวิจัยทางการบริหาร
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
905-501 สถิติเพื่อการวิจัย
905-508 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
905-601 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
905-403 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหารการศึกษา (ไม่นบั หน่วยกิต)
905-618 การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
905-605 กฎหมายการศึกษา
905-619 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษา
905-505 การบริหารงานวิชาการ
905-614 วิทยานิพนธ์ *
รวม

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(90)
3(2-2-5)
6
15
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
905-614
905-615

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ **
สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร***
รวม

หน่วยกิต
6
3
9

หมายเหตุ
* รายวิชา 905-614 วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนใน ครั้งแรก 6
หน่ ว ยกิ ต โดยถื อ เกณฑ์ ว่ า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ อนุ มั ติ โ ครงร่า งวิ ท ยานิพ นธ์ แ ละปรับ ปรุง แก้ ไ ขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาจึงจะได้สัญลักษณ์ S แต่หาก
ดาเนินการยังไม่เสร็จจะได้รับสัญลักษณ์ X
** รายวิชา 905-614 วิท ยานิพ นธ์ ครั้ง ที่ 2 จ านวน 6 หน่วยกิ ต ถือเกณฑ์ ว่านัก ศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่างๆ ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ (จากการลงทะเบียนครั้งที่ 1) จนกระทั่งผ่านการสอบ
ปากเปล่า และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย จึงจะได้ สัญลักษณ์ S หาก
นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบถึงเกณฑ์จะได้รับสัญลักษณ์ X
*** รายวิชา 905-615 สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร กาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา ทุกคนลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาที่คุรุสภากาหนด
2. การจัดการศึกษาประจาปีสาหรับนักศึกษาแผน ข
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
905-401
905-402
905-502
905-503

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นบั หน่วยกิต)
พื้นฐานทางการศึกษาไทย (ไม่นับหน่วยกิต)
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
905-501
905-508
905-601
905-504

ชื่อรายวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
905-403 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหารการศึกษา (ไม่นบั หน่วยกิต)
905-618 การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-605 กฎหมายการศึกษา
905-619 การฝึกปฏิบัตงิ านการบริหารการศึกษา
905-505 การบริหารงานวิชาการ
905-613 สารนิพนธ์
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อรายวิชา
905-615 สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร***
……… วิชาเลือก
รวม 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(90)
3(2-2-5)
6

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
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*** รายวิชา 905-615 สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร กาหนดให้นกั ศึกษาหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา ทุกคนลงทะเบียนเรียน เพือ่ เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาที่คุรุสภากาหนด
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)
3. วัตถุประสงค์
3.1 วัตถุประสงค์หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ความสามารถทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อนาความรู้ไปใช้และพัฒนาครู บุคลากร และชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
3.2.1 เป็นผู้นาในด้านความรู้ การวิเคราะห์ วิพากย์ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน
การสอน ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการอย่างมีระบบ และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง
3.2.2 ประยุกต์และบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่ าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการสอน
3.2.3 เป็นวิทยากรให้คาปรึกษา แนะนา และสาธิตการจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
การออกแบบการสอน และกระบวนการเรียนรู้
3.2.4 บริหารจัดการงานวิชาการเพื่อให้การใช้หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3.2.5 สามารถร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนโดยเน้นผู้เรียน และสังคม
เป็นฐานบนการปฏิบัติได้จริง
3.2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพครู
3.2.7 สามารถวิจัยและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างเหมาะสม
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4. หลักสูตร
4.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2)
50 หน่วยกิต
แผน ข
50 หน่วยกิต
4.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1.
2.
3.
4.

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3–9
3–9
35
35
6

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
4.1 สถิติเพื่อการวิจัย
3
3
4.2 วิทยานิพนธ์
12
4.3 สารนิพนธ์
6
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
50
50
รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
903 – 401* ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ผู้ทผี่ ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กาหนด ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้
903 – 402
พื้นฐานทางการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Education
903 – 403
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Computer Applications and Information Technology for Educational
Profession
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หมวดวิชาเอกบังคับ
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
903-615
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
903-616
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teacher
903-617
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Learning
903-618
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
903-619
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Phychology for Teacher
903-621
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
3(0-16-3)
Practicum in Teaching Profession 2
903-622
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Curriculum Development
903-623
สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของครู
3(1-4-4)
Seminar in Moral and Ethics and Professional Codes of Ethics
903-624
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
903-625
การวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research in Curriculum and Instruction
903-626
ฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
2(0-8-2)
Professional Experience
903-627
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
3(0-16-3)
Practicum in Teaching Profession 1
หมวดวิชาเอกเลือก
แผน ก (2) เลือกไม่น้อยกว่า
- หน่วยกิต
แผน ข เลือกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัส
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
903-503
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
และปรับปรุงหลักสูตรและการสอน
Studying, Analyzing, and Synthesizing Research for
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Curriculum and Instructional Development
903-505
สถานศึกษา ชุมชน และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
School, Community, and Local Curriculum Development
903-507
การศึกษาเปรียบเทียบ
Comparative Education
903-509
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
Qualitative Research in Education
903-603
สัมมนาสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Seminar on School and Social Changes
903-604
สัมมนาหลักสูตร การสอน และการนิเทศการสอน
Seminar in Curriculum Instruction and Instructional
Supervision
903-611
การวิจัยในชั้นเรียน
Classroom Research
903-620
การเขียนเอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
Writing Academic Document and Thesis
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
903-606 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
903-607 สารนิพนธ์
Master’s Project
903-608 วิทยานิพนธ์
Thesis
แผนการศึกษา
1. การจัดการศึกษาประจาปีสาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
903-401* ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
903-402* พื้นฐานทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
903-624 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
903-622 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
6(0-12-6)
12(0-24-12)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
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*ไม่นับหน่วยกิตเนือ่ งจากเป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
903-623 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของครู
903-617 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
903-625 การวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
903-626 ฝึกปฎิบัตกิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
รายวิชา
903-403* การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
903-619 จิตวิทยาสาหรับครู
รวม
*ไม่นับหน่วยกิตเนือ่ งจากเป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(120)
11
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
903-606
903-616
903-615
903-627
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
903-618
903-621
903-608

รายวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(240)
12

รายวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(240)
6
12
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
903-608

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

หมายเหตุ
* รายวิชา 903 – 608 วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในครัง้
แรก 6 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์ว่า เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาจึงจะได้สญ
ั ลักษณ์ S แต่หาก
ดาเนินการยังไม่เสร็จจะได้รับสัญลักษณ์ X และ ** รายวิชา 903 – 608 วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน
6 หน่วยกิต ถือเกณฑ์ว่า นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ
(จากการลงทะเบียนครั้งที่ 1) จนกระทั่งผ่านการสอบปากเปล่า และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กบั บัณฑิต
วิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะได้สญ
ั ลักษณ์ PE/P หากนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบถึงเกณฑ์จะได้รับ
สัญลักษณ์ X ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 32.2 และข้อ
34
2. การจัดการศึกษาประจาปีสาหรับนักศึกษาแผน ข
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
903-401* ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
903-402* พื้นฐานทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
903-624 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
903-622 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
รวม
12
*ไม่นับหน่วยกิตเนือ่ งจากเป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
903-623 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของครู
3(1-4-4)
903-617 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
903-625 การวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
903-626 ฝึกปฎิบัตกิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
2(120)
รวม
11
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
903-403*
903-619

รายวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
จิตวิทยาสาหรับครู
รวม
ปีที่ 2

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
903-606
903-616
903-615
903-627
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
903-618
903-621
903-505
903-620
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
903-607

รายวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(240)
12

รายวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
สถานศึกษา ชุมชน และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การเขียนเอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(240)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12

รายวิชา
สารนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6
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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Master of Management Program in Human and Organization
Development Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)
ชื่อย่อ (ไทย):
กจ.ม. (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Management ( Human and Organization Development
Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.M. (Human and Organization Development Innovation)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก 2 39 หน่วยกิต
4.2 แผน ข
39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรการจัดการมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2565)
 เริ่มใช้หลักสูตรประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักบริหารจัดการ นักบริหารการปกครอง
8.2 นักพัฒนาชุมชน และสังคม
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย
8.4 นวัตกร
8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจ
8.6 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ มี ความมุ่ ง มั่ นในการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เพื่อสร้างผู้บริหาร
ผู้ประกอบการ นักพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม ที่ความรู้ในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีตรรกะมีความสามารถ มี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.2 ความสาคัญ
หลัก สูตรการจัดการมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒ นามนุษย์และองค์ก าร มี เ ป้าหมายเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ในลักษณะสหวิทยาการที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนามนุษย์ และการพัฒนาองค์การในสภาวะการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปของประเทศและของโลก สามารถ
สร้างมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงและความต้องการของสังคมสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีรายวิชาที่รองรับกับการ
เป็นผู้ป ระกอบการและผู้บ ริห ารมื อ อาชีพ และ เพื่อให้ผู้เ รียนมี ความรู้ในการแก้ ปัญ หา การคิดอย่างมี ตรรกะ มี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการแสวงหาโอกาส และความสามารถด้านการบริหาร
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ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความสาเร็จ ซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตนเอง
และเพื่อมวลมนุษยและสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างทักษะในอนาคตให้กับผู้เรียน
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจงานด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนามนุษย์และองค์การ สามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีการพัฒนาความสามารถโดยเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนามนุษย์และองค์การ มีทักษะความคิดในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถบูรณาการความรู้สู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม มีจิตอาสา มีจรรยาบรรณทางการจัดการ การ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนามนุษย์และองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร และผู้ประกอบการทางการ
จัดการและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร และผู้ประกอบการ
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถพัฒนาตนเอง และเตรี ยมความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูงใน
อนาคต เพื่อสร้าง และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ
ทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ ทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนามนุษย์และองค์การ มีความเข้าใจปรัชญา
พื้นฐานของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย มีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ มีทักษะในการ
ทางานเป็นทีม คุณลักษณะของภาวะผู้นา มีความสามารถในการสื่อสารทั้งด้านการเขียน การพูด และการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมการจัดการสังคมและองค์กรที่
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและนาเสนอผลงานออย่างมี
ประสิทธิภาพ (ได้หัวข้อและกรอบแนวคิดการวิจัย)
ชั้นปีที่ 2
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจหลักปรัชญาทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาองค์การและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างและพัฒนางานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้
ในการตัดสินใจในการบริหารงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการในการจัดการที่เป็นประโยชน์แก่องคก์รภาครัฐ
ภาคเอกชน และสังคม (ได้ออกแบบการวิจัย โครงร่างการวิจัย และดาเนินการตามโครงร่างที่ได้รับการอนุมัติ)
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
เกณฑ์ มาตรฐานของ
สม่าเสมอ
อว. และกรอบ TQF
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าของความรู้ใน
วิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมและ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่เน้น 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก
Best Practice การเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้ รียนในแผนการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรทีส่ อดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

1. เพิ่มพูนทักษะการสอนตาม
แนวทางของ Active Learning
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิม่ พูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาที่กาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียน 1. เพิ่มพูนทักษะนักศึกษาในการ
1. ระบบ I Learning
การสอนให้เป็น รู้คิด รู้ธรรม จัดการเรียนรู้ การสอน เชิงวิเคราะห์ 2. โครงการ/กิจกรรมสริมหลักสูตร
รู้สาเร็จ
จากกรณีศึกษา หลักการ ทฤษฎี ใน
ต่างๆเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มา
การบริหารจัดการและให้ปฏิบัติผ่าน บรรยายรวมทัง้ ศึกษาดูงาน ณ
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ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมโดยการ
ระดมสมอง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ปญ
ั หา
อภิปรายระหว่างอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
3. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมมาบรรยายให้ความรู้ให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 1.พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
การเรียนรูท้ ุกด้าน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

5. ส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจัยด้านการจัดการที่มี
คุณภาพระดับชาติและ
นานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
บริษัท องค์กร ธุรกิจ SMEs ที่
ประสบความสาเร็จด้านการ
บริหารจัดการ

1. กิจกรรม/โครงการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัย
และการใช้ software ที่
เกี่ยวข้อง
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิม่ พูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สร้างเครือข่าย ความร่วม มือด้าน 1. มีการจัดประชุมวิชาการความ
งานวิจัยระหว่างนักศึกษาใน
ร่วมมืองานวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นทั้งในประเทศ สถาบันการศึกษาทั้งในและ
และต่างประเทศ
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2. การส่งเสริมคุณภาพอาจารย์โดย
2. จานวนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
การจัดตัง้ โครงการพีเ่ ลี้ยง (Mentor’ วิชาการของอาจารย์
s Project) จัดหาพี่เลี้ยงทีม่ ีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
การวิจัยเป็นทีป่ รึกษาและให้ความรู้แก่
อาจารย์ที่ยงั ขาดความรู้ด้านการวิจัย
และมีหน่วยงานในการให้คาปรึกษาที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ ตั้งแต่การเตรียมตัวขอ
ตาแหน่งทางวิชาการตลอดจนเมือ่
ได้รับตาแหน่างทางวิชาการแล้วจะ
รักษาสถานภาพของตาแหน่างทาง
วิชาการและการขอตาแหน่างในระดับ
ที่สูงขึ้น
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ร ะบบทวิภาค โดยแบ่ง เวลาศึก ษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคปกติ คือ ภาคการศึก ษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด (ภาคการศึกษาละ 6-8 สัปดาห์)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)
ภาคการศึกษาที่ 1
กรกฏาคม - พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
ธันวาคม - เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
พฤษภาคม - มิถุนายน
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ก.พ. ให้การรับรอง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด
2.2.2 ผ่านระบบการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.3 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.2.4 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย
2.2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนและการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2) นักศึกษาบางคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน และ การพูด
3) ความรู้และทักษะด้านสถิติและการวิจัยไม่เพียงพอในการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมาย เทคนิ ค การเรี ย นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2) จัดให้มีรายวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่ต้องปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรคือรายวิชา
907 – 401 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา และมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษและ
สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยมีศูนย์ภาษา (Language Center) เป็นหน่วยสนับสนุน
3) มีการสอดแทรกการทางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในรายวิชา รวมทั้งนาผลจากงานวิจัยมาสอดแทรกการ
เรียนการสอน และมีโครงการ/กิจกรรมสริมศักยภาพในการทาวิจัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
39 หน่วยกิต
แผน ข
39 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (เกณฑ์ อว. กาหนดไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิต
รายการ
แผน ก แบบ
แผน ข
ก 2
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต
27
27
หมวดวิชาเลือกนับหน่วยกิต
6
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
- วิทยานิพนธ์
12
สารนิพนธ์
6
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ไม่สอบ
สอบ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
39
39
หมายเหตุ
*ผู้เ ข้าศึก ษาหลัก สูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒ นามนุษย์และองค์ก ารจะต้องศึกษา
รายวิชาเสริม พื้ นฐานรายวิชา 907 – 401 ภาษาอัง กฤษส าหรับ บัณฑิ ตศึก ษา (English for Graduate Students)
กาหนดให้เรียนทุกคน ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานว่าได้เรียนมาแล้ว ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา โดยไม่นับ
หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยไม่นับหน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทั้ง 2 แบบ ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน จานวน 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วย
กิต ดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ด้วยตัวเอง)
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
907 – 401
3(3-0-6)
English for Graduate Students
หมายเหตุ: 1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
2. การยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
หลักสูตรเป็นผู้พิจารณา
2) หมวดวิชาบังคับ
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หมวดวิชาบังคับเรียน 27 หน่วยกิต จานวน 9 วิชา นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องเรียน
รายวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิตต่อไปนี้
909 - 101 วิธีวิทยาการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
3(3-0-6)
Research Methodology in Human and Organization
Development Innovation
909 - 102 นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
3(3-0-6)
Human and Organization Development Innovation
909 - 104 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ
3(2-2-5)
องค์การ
Action Research in Human and Organization
Development Innovation
909 - 105 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ
3(2-2-5)
องค์การ
Transformational Leadership and Human and
Organization Development Innovation
909 - 106 สถิติเพื่อการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
3(2-2-5)
Statistics for Human and Organization Development
Innovation Research
909 - 108 นวัตกรรมการจัดการสังคม
3(2-2-5)
Innovation in Social Management
909 - 201 สัมมนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Seminars on Integrated Organizational Management
and Development
909 - 202 จริยธรรมการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Ethics of Integrated Public Policy Administration
909 - 203 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
องค์กรสู่ยุคดิจิทลั
Innovation of Human Resource Development for
Transforming Organization to the Digital Age
3) หมวดวิชาเลือก
นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
909 - 250 สัมมนาการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)
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Seminars on Regional and Local Development for
Management
909 - 251 การบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การในยุค
ดิจิทัล
Innovation Management for Human and Organization
Development in the Digital Age

3(3-0-6)

909 - 252 สังคมวิทยาการเมือง สิทธิมนุษยชนกับสังคมพหุวัฒนธรรม
Political Sociology, Human Rights and Multiculturalism

3(3-0-6)

909 - 253 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Organizations and Modern Management

3(2-2-5)

909 - 254 การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน
Public and Private Policy Analysis

3(3-0-6)

909 - 255 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3(3-0-6)

909 - 256 ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนามนุษย์และองค์การ
Strategy and Planning for Human and Organization
Development

3(2-2-5)

909 - 257 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment

3(2-2-5)

909 - 258 กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา
Legislation and Intellectual Properties

3(3-0-6)

909 - 259 การจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และสาธารณะภัย
Disasters and Environmental Management

3(2-2-5)

909 - 260 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
Seminars on Analyzing Economic Problems for
Business Opportunities

3(2-2-5)
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909 - 261 สัมมนาการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการ
พัฒนาธุรกิจ
Seminars on Creativity and Innovation for Business
Development

3(2-2-5)

909 - 103 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 1*
Seminars on Research Experiences I

1(0-2-1)

909 - 107 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 2*
Seminars on Research Experience II

1(0-2-1)

909 - 109 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 3*
Seminars on Research Experience III

1(0-2-1)

909 - 204 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 4*
Seminars on Research Experience IV

1(0-2-1)

หมายเหตุ *นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต และต้องผ่านการประเมินจากผู้สอน
4) หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่เลือกแผน ข ให้เลือกทาสารนิพนธ์
ดังนี้
909 - 600 วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

909 - 700 สารนิพนธ์
Minor Thesis

6(0-6-12)

5) ความหมายของรหัสประจาวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว มีความหมายดังนี้
9 ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขหลักที่ 3
หมายถึง
รหัสประจาสาขาวิชา สาหรับหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
09
หมายถึง
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง
ชั้นปีที่รายวิชานั้นเปิดสอน
ตัวเลขหลักที่ 5 - 6 หมายถึง
ลาดับวิชาในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
907 – 401 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
3
3
0
6
909 - 101 วิธีวิทยาการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ
3
3
0
6
องค์การ
909 - 102 นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
3
3
0
6
909 - 103 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 1*
1
0
2
1
รวม
9
9
0
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27

ปีที่ 1
รหัสวิชา
909 - 104
909 - 105
909 - 106
909 - 107
909 - 600

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมการพัฒนา
มนุษย์และองค์การ
สถิติเพื่อการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และ
องค์การ
สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 2*
วิทยานิพนธ์ 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 36

บรรยาย

ปฎิบัติ

3

2

2

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
5

3

2

2

5

3

2

2

5

1
3
12

0
0
6

2
0
6

1
9
24
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ปีที่ 1
รหัสวิชา
909 - 108
909 - 109
909 - 600

ชื่อวิชา
นวัตกรรมการจัดการสังคม
สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 3*
วิทยานิพนธ์ 2
รวม

ปีที่ 2
รหัสวิชา
909 - 201
909 - 202
909 - 203
909 - 204
909 - 600

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต บรรยาย
3
1
3
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต บรรยาย

รหัสวิชา

2
2
0
2

ปฎิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
5
1
9
14

2

2

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
5

2

2

5

2

2

5

0
3
9

2
0
6

1
9
24

หน่วยกิต

บรรยาย

ปฎิบัติ

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

3

3

0

9

3

3

0

9

สัมมนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเชิง
3
บูรณาการ
จริยธรรมการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ
3
เชิงบูรณาการ
นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การ
3
เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทลั
สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 4*
1
วิทยานิพนธ์ 3
3
รวม
12
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 36

ปีที่ 2

2
0
3
5

ปฎิบัติ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

909 – 600 วิทยานิพนธ์ 4
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
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3.1.4.2 แผน ข
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิต เรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต และลงทะเบียน
เรียนวิชาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ต่อไปนี้
ปีที่ 1
รหัสวิชา

907 – 401
909 - 101
909 - 102
909 - 103

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*

วิธีวิทยาการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ
นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 1*
รวม

3
3
3
1
9

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ค้นคว้า
ด้วยตนเอง
3
0
6
3
0
6
3
0
9

0
2
0

6
1
18

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27

ปีที่ 1
รหัสวิชา

909 - 104
909 - 105
909 - 106
909 - 107

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

ชื่อวิชา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมการ
พัฒนามนุษย์และองค์การ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมการ
พัฒนามนุษย์และองค์การ
สถิติเพื่อการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์
และองค์การ

3

สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 2*
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ค้นคว้า
ด้วยตนเอง
2
2
5

3

2

2

5

3

2

2

5

1
9

0
6

2
6

1
15
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ปีที่ 1
รหัสวิชา

909 - 108
909 - 109
909 - 700

ปีที่ 2
รหัสวิชา

909 - 201
909 - 202
909 - 203
909 - 204
909 - 700

ปีที่ 2
909 -XXX
909 -XXX
909 - 700

ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
หน่วยกิต บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ค้นคว้า
ด้วยตนเอง
นวัตกรรมการจัดการสังคม
3
2
2
5
สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 3*
1
0
2
1
สารนิพนธ์ 1
2
0
2
4
รวม
5
2
4
9
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 14
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ค้นคว้า
ด้วยตนเอง
สัมมนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
3
2
2
5
เชิงบูรณาการ
จริยธรรมการบริหารจัดการนโยบาย
3
2
2
5
สาธารณะเชิงบูรณาการ
นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การ
3
2
2
5
เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทลั
สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 4*
1
0
2
1
สารนิพนธ์ 2
2
0
2
4
สอบประมวลความรอบรู้
S/U
รวม
11
6
8
19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30

รายวิชาเลือก
รายวิชาเลือก
สารนิพนธ์ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
3
3
2
รวม
8
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

3
2
0
5

0
2
2
4

6
5
4
15
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ผู้ที่เลือกเรียนแผน ก 2 และแผน ข ให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานดังนี้
907 – 401 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน และการพูด
ภาษาอังกฤษทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษาเอกสารทางการจัดการ ตารา
ภาษาอังกฤษทางการจัดการ และการเขียนบทความทางวิชาการ
3.1.5.2 หมวดวิชาบังคับ
ผู้ที่เลือกเรียนแผน ก 2 และแผน ข ให้เรียนวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิตดังนี้
909 - 101 วิธีวิทยาการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Research Methodology in Human and Organization
Development Innovation
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ความเข้าใจปรัชญาพืน้ ฐานของการ
วิจัย ฐานคิดกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาการ
วิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ เทคนิควิธี ระเบียบ
วิธีดาเนินการทุกขั้นตอนในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย คุณธรรม
จริยธรรมในการวิจัย
909 - 102 นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Human and Organization Development Innovation
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ความเข้าใจหลักการจัดการ กระบวนการ
จัดการ การจัดการความรู้ การพัฒนาหน่วยงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การออกแบบเเละพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนามนุษย์และองค์การโดยใช้
ความรู้ด้านนวัตกรรม วิศวกรรม อุตสาหการ ระบบสาธารณูปโภค การ
ประยุกต์หลักการจัดการตั้งแต่กระบวนการวางแผนจนถึงขัน้ ตอนการ
ประเมิน เพือ่ พัฒนามนุษย์และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

3(3-0-6)

909 - 104 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Action Research in Human and Organization Development
Innovation

3(2-2-5)

ศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์/โจทย์ ปฏิบัติการออกแบบวิจัย ฝึก
ปฏิบัติก ารเก็ บรวบรวมข้อ มูลภาคสนาม การวิเ คราะห์ข้อมู ลตีความจาก

3(3-0-6)
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ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาในภาคสนาม การเขี ย นรายงานวิ จัย และฝึก
อภิปรายผลการวิจัยและการเขียนบทความ
909 - 105 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
3(2-2-5)
Transformational Leadership and Human and Organization
Development Innovation
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎีคุณลักษณะของภาวะผู้นา ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาองค์การยุคใหม่ ผู้นาด้ านนวัตกรรมเทคโนโลยี
ความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างแนวคิดด้าน
นวัตกรรมทางความคิด วิธีสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมนาไปสู่การพัฒนา
มนุษย์และองค์การ
909 - 106 สถิติเพื่อการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
3(2-2-5)
Statistics for Human and Organization Development
Innovation Research
ศึกษาสถิติพื้นฐานการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์ก าร
สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
909 - 108

นวัตกรรมการจัดการสังคม
Innovation in Social Management
ศึกษาหลักการพื้นฐาน ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ
สังคม การประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมการจัดการสังคมที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และวิพากษ์รูปแบบการบริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3(2-2-5)
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909 - 201

สัมมนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ
Seminars on Integrated Organizational Management and
Development

3(2-2-5)

ศึ กษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่า งๆที่เกิ ดขึ้ นในองค์กรภาครั ฐ เอกชน
สถานประกอบการ วิส าหกิ จชุ มชน เน้ นการบู รณาการด้า นสัง คม เศรษฐกิจ
การเมืองอันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารจัด การ
เพื่อให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
909 - 202

จริยธรรมการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ
Ethics of Integrated Public Policy Administration

3(2-2-5)

ศึ กษาหลั กปรั ช ญาทางการเมื อง จริ ย ธรรมในอารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกที่สัมพันธ์กับกระบวนการนโยบายสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
เชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการกาหนดและดาเนินนโยบายสาธารณะในประเทศ
ไทย การบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การบริหารจัดการนโยบาย
สาธารณะเชิงบูรณาการ
909 - 203

นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจทิ ัล
Innovation of Human Resource Development for Transforming
Organization to the Digital Age

3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิด นโยบาย การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกในยุคดิจิทัล การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อการจัดการและการ
พัฒนาองค์การ นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาพื้นที่องค์กรรัฐและเอกชน

3.1.5.3 หมวดวิชาเลือก
ผู้เรียน แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาสัมมนาประสบการณ์การวิจัย 1-4 โดยไม่นับหน่วยกิตและแผน ข
เลือกเรียน จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
909 - 250 สัมมนาการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Seminars on Regional and Local Development for
Management
ศึกษาสัมมนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภูมิภาคและ
ท้องถิ่นที่สาคัญ การวางแผน การตัดสินใจ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิง
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บูรณาการ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ลงพื้นที่สารวจชุมชนต้นแบบ
909 - 251 การบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การในยุคดิจิทัล
Innovation Management for Human and Organization
Development in the Digital Age
ศึก ษาคุณลัก ษณะส าคัญ ของนัก บริห ารจัดการ นวัตกร นัก พัฒ นา
ผู้ประกอบการการในยุคดิจิทัล เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะที่จาเป็น
ส าหรั บ นั ก บริ ห ารจัด การ และนั ก พั ฒ นาองค์ ก าร กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การภาครัฐ และธุรกิจ การออกแบบ
โมเดลการพัฒนา และการจัดการแบบมืออาชีพในยุคดิจิทัล
909 - 252 สังคมวิทยาการเมือง สิทธิมนุษยชนกับสังคมพหุวัฒนธรรม
Political Sociology, Human Rights and Multiculturalism
ศึกษาหลักสังคมวิทยาการเมือง ทฤษฎี และแนวคิดของนักสังคมวิทยา
วิเ คราะห์พ ลัง ทางสัง คมที่ มีอิท ธิพลต่อชุม ชน และสัง คม สิท ธิม นุษยชน
สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง การ
สร้างสันติสุข
909 - 253 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Organizations and Modern Management
ศึก ษาแนวคิดเกี่ ยวกั บ องค์ก ารและการจัดการ ปรัชญาการบริห าร
เป้าหมายและรูปแบบขององค์การและการจัดการสมัยใหม่ การพัฒนาการ
บริหารภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การจัดการความขัดแย้ง ตลอดจนการ
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาด้านองค์การและการจัดการสมัยใหม่
909 - 254 การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน
Public and Private Policy Analysis
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นโยบายภาครัฐ และภาคเอกชน
วิธีก ารวิเ คราะห์ กระบวนการนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินผล การวิเคราะห์เพื่อยุติหรือพัฒนานโยบาย
909 - 255 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การวางแผนกลยุ ท ธ์ การ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ และองค์การ
ธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติเชิงบูรณาการ
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909 - 256 ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนามนุษย์และองค์การ
Strategy and Planning for Human and Organization
Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนา
มนุษย์ พั ฒ นาองค์ก าร การพัฒ นาโครงการ การก าหนดเป้าหมายของ
โครงการพั ฒ นา การดาเนินการตามแผน การติดตามและประเมิ น ผล
โครงการ
909 - 257 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มลภาวะ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สุขภาพ การประชาพิจารณ์ การขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาสังคม ลง
พื้นที่กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง
909 - 258 กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา
Legislation and Intellectual Properties
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ประเภทของทรั พย์ สิ น ทางปัญ ญา
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบ ลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ การจดทะเบี ย นอนุ สิ ท ธิ บั ต ร การจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์
909 - 259 การจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และสาธารณะภัย
Disasters and Environmental Management
ศึกษาความหมาย สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สาธารณะภัย ประเด็นปัญหา
สิ่ง แวดล้อ มในระดับ ท้ องถิ่น ระดับ ประเทศ และระดับ โลก การจัดการ
สิ่ ง แวดล้อ มและทรัพ ยากรร่ว ม แนวคิ ด และตั ว ชี้วั ด การพัฒ นาที่ ยัง ยืน
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สาเหตุ ก ารเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
ผลกระทบจากภัยพิบัติสาธารณะภัย แนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน ลงพื้นที่สารวจชุมชน
909 - 260 สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
Seminars on Analyzing Economic Problems for Business
Opportunities
ศึกษาและทาความเข้าใจ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นในธุร กิ จ
สังคม และเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่มีผลต่อการตัดสินใจและการ
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ดาเนินธุรกิจในอนาคต ถอดบทเรียนปัญหาเศรษฐกิจการวิเคราะห์โอกาส
ทางธุรกิจ
909 - 261 สัมมนาการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ
Seminars on Creativity and Innovation for Business
Development
ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และที่มาของความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่ ช่วยให้เ กิ ดการสร้างธุร กิ จ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
กระบวนการ การทาธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
การนาเสนอโครงการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
909 - 103 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 1*
Seminars on Research Experiences I
ศึกษา สารวจ งานวิจัยด้านการจัดการองค์กรต่างๆที่ผ่านมา ความ
พยายามจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การคิดโจทย์ หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิพากษ์โจทย์ หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการองค์ก รต่างๆ และนาผลฝึก ปฏิบัติม าถอดบทเรีย นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
909 - 107 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 2*
Seminars on Research Experiences II
ศึกษา สารวจ และนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักศึกษา การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิพากษ์เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และนาผลฝึกปฏิบัติมาถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
909 - 109 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 3*
Seminars on Research Experiences III
ศึกษา สารวจ เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั
การเขียนโครงร่างงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิพากษ์เกี่ยวกับเลือกใช้
ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนาผลฝึกปฏิบัติมาถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
909 - 204 สัมมนาประสบการณ์การวิจัย 4*
Seminars on Research Experiences IV
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ศึกษา สารวจการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการที่สัมพันธ์การ
งานวิ จั ย ของนัก ศึก ษาตี พิ ม พ์ใ นที่ ป ระชุ ม ระดับ ชาติแ ละนานาชาติ ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์วิ พ ากษ์ เ กี่ ย วกั บ การเขีย นบทความวิ จัย บทความ
วิชาการ และนาผลฝึกปฏิบัติมาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1.5.4 หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
ผู้เ รียน แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิ ต ผู้เ รียนแผน ข ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
สาหรับผู้เรียน แผน ก แบบ ก 2
909 - 600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒ นา
มนุษย์และองค์การโดยนาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากรายวิชาต่างๆ มา
ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ปัญ หาการวิ จัย การสร้า งความรู้ใ หม่ เ ชิ ง แนวคิด
ทฤษฎี ความอิสระทางความคิดเชิงวิชาการ ความลุ่มลึกในศาสตร์ด้าน
การจัดการและพั ฒนาองค์ก ารในลักษณะการเชื่อมโยงความเป็นสห
วิทยาการ เพื่อนาไปสู่การแสวงหาคาตอบของประเด็นปัญหา รวมทั้งการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการจัดการในเชิงลึก มีจริยธรรมการ
วิจัย การหาแนวทางในการแสวงหาความรู้ต่อไป
สาหรับผู้เรียน แผน ข
909 - 700 สารนิพนธ์
6(0-6-12)
Minor Thesis
ศึก ษาค้นคว้าอย่างลึก ซึ้งด้วยตนเอง การตีความข้อมู ล ข้อเท็จจริง
ภายใต้ประเด็นหรือปัญหาทางนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์ก าร
โดยบูร ณาการเป็นสหวิท ยาการ เพื่อนาไปสู่ก ารแสวงหาคาตอบของ
ประเด็นปัญหา สร้างแนวคิดในการแก้ปัญหา การพัฒนา มีจริยธรรมการ
วิจัย และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
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หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ มีแนวทางการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยกาหนดเป็นข้อบังคับฯและประกาศฯ เพื่อนาไปปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร ให้
เป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทาและอนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ได้มีการนาระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งในด้านการดาเนินงานทางหลักสูตรฯได้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูตรระดับอุ ดมศึก ษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ อีกทั้งทางหลักสูตรฯได้จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กากับ
ให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนตามกระบวนการตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
การวางระบบผู้สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ได้มีแนวทางในการกาหนด
อาจารย์ผู้สอนตามระบบและกลไก โดยมีวิธีการดาเนินการในการกาหนดอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ประชุมกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยการจัดรายวิชาที่เปิดสอนและการก าหนดอาจารย์ผู้สอนจะมีความสอดคล้องกับมคอ.2 และนา
รายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนตามมติที่ประชุมเสนอต่อสานักวิชาการเพื่อกาหนดรายวิชาตามแบบฟอร์ม ACD_02
สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาคณะ ดาเนินการประชุมพิจารณาการจัดอาจารย์ผสู้ อนใน
แต่ล ะรายวิชาร่วมกั น โดยคานึง ถึงหลักธรรมาภิบาลและความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
นอกจากนี้ในประเด็นของอาจารย์พิเศษจะพิจารณาจากอาจารย์ผู้สอนเดิม โดยนาผลประเมินการสอนจากนักศึกษามา
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าสาขาดาเนินการจั ดทา ACD_03 สรุปคาบ
สอนอาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษนาเสนอต่อสานักวิชาการ
3) คณะกรรมการหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนหลังจากที่มีการกาหนดอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนในแต่ล ะภาคการศึกษาที่จะต้องเน้น
การเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น รวมทั้งให้มีการจัดทามคอ.3 พร้อมทั้งจัดทาแผนการสอน
ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ า นกระบวนการจัด การเรีย นการสอนและการก าหนดอาจารย์ ผู้ส อน ทางหลัก สูต รฯได้ ด าเนิ น การใน
กระบวนการต่างๆ เพิ่มเติม โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยโดยสานักวิชาการได้กาหนดไว้ ดังนี้
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1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาในการจัดทาคู่มือและกระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด ซึ่งกระบวนการนี้ได้มีการร่วมมือกับสานักวิชาการในการจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมีความสะดวกต่อการวางแผนการเรียนของผู้เรียน
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตร ได้มอบหมายให้ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ดาเนินการจัดรายวิชาที่เปิดสอนและกาหนดอาจารย์ผู้สอนตามแผนการศึก ษา
(ACD01-03) ซึ่ง ที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจ าหลัก สูตรได้วางแนวทางปฏิบัติ ในการจัดรายวิ ชาโดยให้คานึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเรียนก่อนหลัง ตามรหัสวิชาที่ไ ด้กาหนดอยู่แล้วในมคอ.2 เมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จให้นาการจัดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนนาเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจา
คณะโดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1) กรณี ก ารก าหนดรายวิ ช าและอาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช า (อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า) ทาง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้คานึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ซึ่งที่ประชุมจะ
คานึงถึงประสบการณ์ในการสอนและความถนัดในเนื้อหารายวิชาที่ผู้สอนต้องรับผิดชอบ โดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และภาระการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2.2) กรณีอาจารย์พิเศษ ทางหลักสูตรจะพิจารณาอาจารย์ผู้สอนจากคุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์สอน ความถนัด และความรู้ความสามารถของผู้สอนโดยตรง โดยการพิจารณาคัดเลือกและกาหนด
อาจารย์ผู้สอน กรณีอาจารย์พิเศษจะต้องมีการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจา
คณะรัฐศาสตร์ก่อนเสมอ
การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
1) ด้านการเรียนการสอน
ในการประเมินผลด้านการเรียนการสอนทางหลักสูตรได้มี การดาเนินการโดยเริ่มจากคณะกรรมการประจา
หลัก สูตรและคณะกรรมการก ากั บมาตรฐานวิชาการประจาคณะรัฐศาสตร์ดาเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้
ดาเนินการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 หรือมคอ.4)
หลังจากนั้นในการประเมินผลด้านการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาจะเริ่มจาก
- การพิ จ ารณาข้อ สอบ การให้อาจารย์ผู้ส อนก าหนดข้อสอบให้เ ป็นไปตามแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3)
นาเสนอแก่ หัวหน้าสาขาวิช าในการเซ็ นอนุมั ติ รวมทั้ ง คณบดีในการเซ็นอนุมั ติ ก ารส่ง ข้อสอบ เพื่อเข้าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจาคณะรัฐศาสตร์เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อสอบใน
แต่ละรายวิชา เมื่อคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจาคณะรัฐศาสตร์พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาจะออกมา
2 แนวทาง ดังนี้
1. หากการพิจารณาข้อสอบไม่มีก ารแก้ไข ปรับ ปรุงจากคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการฯ หัวหน้า
สาขาวิชาจะรวบรวมข้อสอบส่งสานักวิชาการเพื่อดาเนินกระบวนการผลิตข้อสอบและจัดสอบ
2. หากการพิจาณาข้อสอบคณะกรรมการกากับมาตรฐานฯ มีความเห็นให้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อสอบ
หัวหน้าสาขาวิชาจะนาข้อสอบในรายวิชานั้นส่งกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อทาการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะ
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กรรมการฯ เมื่อปรับแก้แล้วเสร็จจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกากับมาตรฐานฯอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และให้หัวหน้าสาขาวิชานาข้อสอบส่งไปยังสานักวิชาการดาเนินกระบวนการผลิตข้อสอบและจัดสอบ
- การพิจารณาผลการเรียนรู้ (เกรด) ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ใน
มคอ.3 หรือมคอ.4 ของแต่ละรายวิชา และบันทึกผลการเรียนรู้ของนักศึกษาลงระบบ E-Service และส่งเอกสารการ
บันทึกคะแนนให้แก่หัวหน้าสาขาและคณบดีเพื่อเซ็นรับรองผลการเรียนรู้ที่อาจารย์ได้บันทึกลงระบบก่อนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร เมื่อหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีเซ็นพิจารณาอนุมัติ หัวหน้าสาขาจะแจ้งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาดาเนินการยืนยันผลการเรียนรู้ในระบบ E-Service จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชาจะรวบรวมเอกสารดังกล่าว
และดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจาคณะรัฐศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของคณะกรรมการกากับมาตรฐานฯจะให้อาจารย์ผู้สอนทุก
ท่านนาสมุดคาตอบของนักศึกษามาวางไว้ที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาเมื่อเล็งเห็นถึง ความ
ผิดปกติของผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น นัก ศึก ษามีผลการเรียนต่ากว่าปกติบางรายวิ ชา คณะกรรมการกากับ
มาตรฐานฯ สามารถหยิบสมุดคาตอบของนักศึกษารายนั้นมาประเมินผลเพื่อหาสาเหตุได้ว่าผิดพลาดประเด็นไหน ซึ่ง
ระบบการดาเนินงานนี้จ ะเป็นสิ่งที่ สร้างความน่าเชื่อถือในการพิจ ารณาผลการเรียนรู้ และสร้างมาตรฐานในการ
ตรวจข้อสอบและออกผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ ผู้สอน เมื่ อคณะกรรมการก ากั บมาตรฐานวิชาการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์พิจารณาอนุมัติผลการเรียนรู้แล้ว ผลสรุปที่ออกจากที่ประชุมจะออกมา 2 แนวทาง คือ
1. หากผลการพิจารณาผลการเรียนรู้ไม่มีก ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หัวหน้าสาขาวิชาจะดาเนินการรวบรวม
เอกสารนาส่งยังสานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรอการเปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ของตนเอง และ
2. หากผลการพิจารณาผลการเรียนรู้ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หัวหน้าสาขาจะต้องดาเนินการนาเอกสารที่มี
การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไปดาเนินการแก้ต่อหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้สานักทะเบียนฯนาไป
แก้ไขในระบบ E-Service ก่อนการแจ้งให้นักศึกษารับทราบผล (กรณีนี้อาจารย์จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบ EService ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากได้ดาเนินการยืนยันผลการเรียนไปแล้วก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ)
เมื่อหัวหน้าสาขานาส่ งผลการเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์ไปยังสานักทะเบียนและประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางสานักทะเบียนและประมวลผลจะ
มีการกาหนดวันประกาศผลการเรียนรู้แจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านระบบ iStudent ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2) การประเมินผลก่อนการสาเร็จการศึกษา (Exit-Exam)
เกณฑ์ ก ารศึกษาตามหลักสูตร นัก ศึกษาที่ มีสิท ธิ์ได้รับปริญญา ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2559 ดังนี้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านตามที่หลักสูตรกาหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
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4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
5. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
7. บทความวิจัยจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลัก เกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ (Proceedings) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับประเทศที่ปรากฎในฐานข้ อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล อย่างน้อย 1 บทความ (Full Paper)
หลักสูตร แผน ข (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
5. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลสารนิพนธ์
7.สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
8. บทความวิจัยจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ (Proceedings) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับประเทศที่ปรากฎในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล อย่างน้อย 1 บทความ (Full Paper)
นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2559
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มี
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การอภิปราย การทากรณีศึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในการการจัดการ และการพัฒนาองค์การ การจัดโครงการ/
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กิจกรรมสริมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรมสริมศักยภาพในการท าวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ความรู้ที่
หลากหลาย
5.5 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators) จานวน 12 ข้อ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
:Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:Grad.Dip. (Teaching Profession)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
35 หน่วยกิต ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 15 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)ที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในวัน
เสาร์ – วันอาทิตย์ โดยเปิด - ปิดตามเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฎิบัติการสอน 2 ภาคการศึกษาและเรียนทฎษฎี
1 ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาชาวไทยที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์คุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ให้เฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ครูหรือปฏิบัติการสอน โดยมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิ บัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและ
เกณฑ์คุณสมบัติอื่นตามประกาศของคุรุสภา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 เริ่มใช้หลักสูตรประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
 ได้รับอนุมัติ /เห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 ได้รับอนุมัติ /เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 นักวิชาการศึกษา
8.3 บุคลากรทางการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

รศ.ทัศนีย์ ประธาน*

กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิสกิ ส์)

ดร.เชาวนี แก้วมโน*

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. ( การวัดผลทางการศึกษา)

ดร.อริสรา บุญรัตน์*

สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2514
2511
2558
2545
2541
2559
2544
2542
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ชื่อ
ดร.นงนภัส มากชูชิต*

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น)
ค.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์
รศ.สุเทพ สันติวรานนท์* กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2525
2520

2527
2524

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 ภาคทฤษฎี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
10.2 ภาคปฏิบัติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถานศึกษา และหน่วยงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ.2564) ที่กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจอยู่ที่ประเทศในเอเชียมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกระแส
เศรษฐกิ จ ข้ างต้ น จะเป็ น โอกาสและผลกระทบต่ อประเทศไทย จึ ง จ าเป็น ที่ จ ะต้ อ งเตรีย มพร้อ มให้ทั น ต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเตรียมพร้อมด้านกาลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้
คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสานึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม รวมถึง การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การบริห ารจัดการหลัก สูต รจะค านึ ง ถึ ง ผลกระทบจากการพัฒ นาทางสัง คมวั ฒ นธรรมและการพัฒ นา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญ ยิ่ง ต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยจะต้องอาศัยการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาองค์กรความรู้ใหม่ที่
เชื่อมโยง การจัดการ / วัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้จาเป็ นต้องใช้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจ
ผลกระทบทางวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ช่วยชี้นา และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนั้นสอดคล้องเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจเป็ นศูนย์ ก ลาง
การศึกษา มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่เปิดสอนรายวิชาและภาษาต่าง
ๆ ให้สอดรับกับการเปิดประตูสู่อาเซียน ซึ่งเป็นสังคมที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม จึงมีครูในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชนทางภาคใต้จานวนมากที่ครูในโรงเรียนและสถานศึกษาเหล่านั้นยังไม่มี วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ครู
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาครูและมุ่งตอบสนองความต้องการจาเป็นต่อการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา และเพื่อให้เป็นครูที่ทันสมัย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลัก สูตรนี้ได้คานึง ถึง กระแสการเปลี่ยนแปลงในทุ ก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านสัง คมและ
วัฒนธรรม ทาให้จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้สามารถสร้าง
ความมั่นใจต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ว่า บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพครูสามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน
โดยยึดตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนก้ าวทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีปัญญาและ
สามารถเป็นผู้นาทางด้านวิชาชีพครูได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รที่ ท าการพั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ และเชื่อมโยงสอดคล้องกั บวิสัยทั ศน์ ของมหาวิทยาลั ยที่ ก ล่ า วว่ า เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนาก้าวล้าสู่สากล สร้างคนมืออาชีพ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพโดยเฉพาะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น และรายวิชาในหลักสูตรที่
เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มีโครงสร้างการประสานงานและการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่เนื่องจากหลักสูตรมี
ลัก ษณะการเรียนรู้บนฐานการงานจริง (Work-Based Learning) รวมทั้ งให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานใน
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สถานศึกษาตามสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 กล่าวคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์จาก
สาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและการสอบ การพัฒนาหลักสูตร และ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่มีคุณภาพทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึก ษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
รู้คิด รู้ธรรม นาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นสาขาวิชาชีพทางการศึกษา ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทั้ งนี้เพื่ อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ทาง
การศึกษา ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้
สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2557 คณะศึก ษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษาและมาตรการการดาเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของครู ใน
ประเทศไทย ตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
สาหรับครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา จิตวิทยาสาหรับ
ครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมถึงสามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพ
1.3.2 เพื่ อผลิตบัณฑิ ตให้มี ความรู้ ความสามารถในการเป็นครูมื ออาชีพมี คุณธรรม จริยธรรม มี
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกในความเป็นครู
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1.3.3 เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากาหนด
1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 : นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาตลอดเวลา 1 ปี เข้าด้วยกัน สามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่จะสอนได้ โดยเน้นฝึกการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร รายวิชาที่สอน โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ ครู การวัดและประเมิ นผลการศึก ษา การวิจัยทาง
การศึกษา การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สามารถฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติได้ และมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ชั้นปีที่ 2 : นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย สามารถบูรณาการระหว่าง
วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ เกี่ยวกับจิตวิทยาครูสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ให้นักเรียนมี
ความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครูอย่างบูรณาการได้
อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้
วางแผนที่จะพัฒนาปัจจัยนาเข้าและกระบวนการในเรื่องต่าง ๆ ในเบื้องต้นดังนี้
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร - การได้รับความเห็นชอบจาก
บัณฑิ ตวิ ชาชีพ ครู ฉบับปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสาระ สภามหาวิทยาลัย
2562
ความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ - การได้รับการรับรองหลักสูตร
วิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย จากส านัก งานคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ การอุดมศึกษา
สอดคล้ อ งตามกรอบมาตรฐาน - การได้รับการรับรองปริญญา
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และประกาศนียบัตรทางการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
จากคุรุสภา
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร - การได้รับความเห็นชอบจาก
บัณฑิตวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับ ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสาระ สภามหาวิทยาลัย
ความต้องการของชุม ชน/สังคม/ ความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ - ผ่านการประเมิ นมาตรฐาน
และการเปลี่ ย นแปลงทุ ก 5 ปี วิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย หลั ก สู ต รและมาตรฐานการ
รวมถึงประกาศจากคณะกรรมการ มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ ผลิตเพื่อพิจ ารณาการจัดการ
คุรุสภา
สอดคล้ อ งตามกรอบมาตรฐาน เรียนการสอนประกาศนียบัตร
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

- พัฒนาอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาที่ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถ เพื่ อ ให้
สามารถดู แ ลนั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
ทั่วถึงในทุกแง่มุม

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- การได้รับการรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
จากคุรุสภา
- การได้รับการรับรองหลักสูตร
จากส านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร - การเข้ารับการอบรมหรือการ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าร่วมฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ /
ประชุม ทางวิชาการ / ศึก ษาดูง าน ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
อย่างสม่าเสมอ
ต่างประเทศ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึก ษาใน 1 ปี ออกเป็น 2 ภาคปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 –17.00 น.
ภาคการศึกษาที่
1 สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่
2 มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิถุนายน - กรกฎาคม
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนเรียนรูบ้ นฐานการงานจริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใน
เวลาราชการ 5 วันโดยมีกระบวนการเรียนรูจ้ ากครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และการนิเทศติดตามผลของ
คณาจารย์นิเทศก์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิม่ เติมองค์ความรู้กับคณาจารย์ในวันหยุดราชการ, วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรองโดยไม่จากัดสาขาวิชาและ/หรือตามเงื่อนไขที่คุรุสภากาหนด
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่กาหนด
2.2.3 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน หรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่า ในสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
2) เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้างจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในตาแหน่ง “ครู” หรือ “ครูผู้สอน”
3) เป็นผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ออกให้โดยคุรุสภา
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ต้องมีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษามีหน่วยกิตรวมกันจานวน 8
หน่วยกิต และมีชั่วโมงสอนในวิชาเอกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า
120 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและมีเวลาเตรียมสอน ตรวจงาน และการปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าภาค
การศึกษาละ 120 ชั่วโมง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ผู้เข้าศึกษามีความแตกต่างในแต่ละสาขาที่สาเร็จการศึกษา ทาให้มีผลต่อการจัด การเรียน
การสอนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพครู
2.3.2 ครูสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้เรียนร่วมกับครูผู้สอนในพื้นที่จังหวัด
อื่น ทั้งที่นับถือศาสนาเดียวกัน และต่างศาสนากัน ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม
2.3.3 ผู้เข้าศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาภาษาอัง กฤษ มีข้อจากัดในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร อ่าน เขียน และแปลความหมาย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการเรียนรู้ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.4.2 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้า เพือ่ ทราบระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แต่ละคน
2.4.3 จัดกิจกรรมสันทนาการ รุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง เพื่อละลายพฤติกรรม และสามารถอยูร่ ่วมกันได้ใน
สังคมที่ต่างศาสนา และวัฒนธรรม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
180
180
180
180
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
180
180
180
รวม
180
360
360
360
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
180
180
180
การศึกษา

2566
180
180
360
180

2.6 งบประมาณตามแผน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ใช้งบประมาณประจาปีในแต่ละหมวด ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของ
คณะและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา
44,000
บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
44,000
บาท/คน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย(ถ้ามี)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สามารถรับนักศึกษา พร้อมดาเนินการเทียบโอน หน่วยกิต
รายวิชา และลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัยได้ ก็ต่อเมื่อมีนักศึกษาที่เรียนอยู่เดิมพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีผลให้จานวน
นักศึกษาคงเหลือน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา โดยการรับเทียบโอนหน่วยกิต ต้องผ่านความเห็นชอบจากคุรุสภาเท่านั้น
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
กลุ่มรายวิชามาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
27 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
8 หน่วยกิต
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กลุ่มรายวิชาบังคับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
27 หน่วยกิต
รหัสวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
902ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
3(3-0-6)
523
Teacher’s Attributes and Ethics
902-524 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
Educational Philosophy and Curriculum Development
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
902-526 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Innovation and Information Technology
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teacher
902-528 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation in Learning
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
902-531 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher

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

กลุ่มรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
8
หน่วยกิต
รหัสวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
902-601 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2(0-8-2)
Professional Experience
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1
3(240)
Teaching Professional Practicum I
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2
3(240)
Teaching Professional Practicum II
3.1.3 ความหมายของรหัสวิชา
ตัวเลข 2 ตัวแรก แสดงถึง รหัสประจาคณะวิชา
10
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนเป็นพื้นฐานทั่วไป หรือรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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20
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะบริหารธุรกิจ
30
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะนิติศาสตร์
40
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะรัฐศาสตร์
50
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะศิลปศาสตร์
70
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
80
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของคณะนิเทศศาสตร์
90
ใช้สาหรับรายวิชาที่เปิดสอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวเลขตัวที่ 3 แสดงถึง รหัสประจาสาขาวิชา สาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต
ตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตร
ตัวเลขตัวที่ 4 แสดงถึง ระดับชั้นที่เปิดสอน
ตัวเลขตัวที่ 5-6 แสดงถึง ลาดับเลขที่ของรายวิชา ตัวอย่างเช่น
902-531
หมายถึง
รายวิชาส าหรับ นัก ศึก ษาคณะศึก ษาศาสตร์และศิล ปศาสตร์ หลัก สูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 รายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียน
ปีที่ 1
รหัสวิชา
902-523
902-524
902-528
902-601

ปีที่ 1
รหัสวิชา

902-525

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
บรรยาย

ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม
3
จรรยาบรรณ
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = 16

ชื่อวิชา

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

3

0

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
6

2
2
0

2
2
4

5
5
6

ปฏิบัติ

ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
5

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
บรรยาย

3

2

ปฏิบัติ

2
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ปีที่ 1
รหัสวิชา

902-529
902-531
902-602
ปีที่ 2
รหัสวิชา

902-526

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
บรรยาย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3
2
จิตวิทยาสาหรับครู
3
3
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3
0
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = 16
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต บรรยาย

ปฏิบัติ

2
2
240

ปฏิบัติ

ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
5
6
0

ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
5

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
3
2
2
การศึกษา
902-527 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3
2
2
5
902-530 การประกันคุณภาพการศึกษา
3
3
0
6
902-603 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3
0
240
0
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = 16
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
902-523
ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
3(3-0-6)
Teacher’s Attributes and Ethics
ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสาคัญ บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพ
ครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุส ภา
กาหนด มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน สื่อการสอนและความทันสมัยของเทคโนโลยี มาปรับใช้
ในการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงและบูรณาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ รวมถึงการ
แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึก
สาธารณะ มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเสียสละให้สังคมรวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
902-524
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Curriculum Development
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ศึกษาปรัชญา แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
กลวิธีก ารจัดการศึก ษา เพื่ อ เสริม สร้างการพัฒ นาที่ยั่งยืน ศึก ษาวิเ คราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลัก สูตร สามารถจัดทา
หลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงปฎิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
902-525
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Management
ศึก ษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและรูป แบบ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติเ กี่ยวกั บการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงและการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ตลอดจนการบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การควบคุมชั้นเรียน งานธุรการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในชัน้
เรียนและพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
902-526
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยประยุก ต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
902-527
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teacher
ศึกษาภาษา และวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสมกับความเป็นครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างถูกต้อง
พร้อมนามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนการใช้ภาษาและวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในชุมชนและกลุ่มประชาคมอาเซียน
902-528
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Learning
ศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข องผู้เรียน จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลและฝึกปฏิบัติ การเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถิติเพื่อการวัดและประเมินผล การใช้โปรแกรมเพื่อการวัดและประเมินผล การให้คะแนนและระดับผลการเรียนการ
นาผลการประเมินผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และจรรยาบรรณนักวัดและประเมินผล
902-529
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
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ศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัย ทฤษฎี รูปแบบ หลักการ แนวปฏิบัติ เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น วิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษาเชิงทดลอง และรูปแบบวิธีการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนการจัดทารายงานวิจัยทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
902-530
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือต่าง ๆ การศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
902-531
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-2-6)
Psychology for Teacher
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของพฤติกรรม จิตวิทยาพัฒนาการของทุกคนในวัยเรียน จิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามสภาพของผู้เรียน จิตวิทยาการแนะ
แนว การให้คาปรึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
902-601
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2(0-4-6)
Professional Experience
สังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลอง
สอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบเครื่องมือวัด และประเมินผล การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
902-602
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3(240)
Teaching Professional Practicum 1
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและภารกิจต่างๆ ของครูอย่างครบถ้วนและ
บูรณาการความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริงนาประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทา
แผนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญใช้เทคนิคและยุทธวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ เลือกใช้ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามสภาพความเป็นจริงจัดทาบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนและนาผลการประเมิ นมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณ ภาพ
นักเรียนจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมทั้ง การปฏิบัติง านครูด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณ
ลักษณ์พึงประสงค์ งานแนะแนว งานธุรการ และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา โดยได้รับการนิเทศและการประเมิน
จาก ครูพี่เ ลี้ยง และผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเกี่ ยวกั บ การฝึก ปฏิบัติก ารสอนตลอดจนการสัม มนาการศึก ษาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้
902-603
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3(240)
Teaching Professional Practicum 2
การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูเฉพาะวิชาเอกในสถานศึกษาจริง การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการสอนใน
สถานศึกษา การทาแผนจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและ
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นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและกลยุทธ์ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และนาผลการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน งานบริหาร วิชาการ งานกิจการ
นักศึกษา งานธุรการ งานแผนงานและพัฒนางานอื่นๆ ตามหน้ าที่ที่ครูจาเป็นต้องปฏิบัติ จะเป็นที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 4.2 ช่วงเวลา 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย 5.1 คาอธิบายโดยย่อ 5.2 ช่วงเวลา 5.3 จานวนหน่วยกิต 5.4 การเตรียมการ 5.5 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
มี เ อกลั ก ษณ์ / อั ต ลั ก ษณ์ ต าม 1. จัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรและกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ปรัชญามหาวิทยาลัย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มอบหมายงานให้ค้นคว้า ชี้แนะแนวทาง
- รู้คิด รู้ธรรม รู้สาเร็จ
ตักเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิดตลอดภาคการศึกษา
ความสามารถด้ า นการจั ด การ 1.มีรายวิชาหลากหลาย เพื่อยึดเป็นหลักด้านความเป็นครูมืออาชีพ โดย
เรียนรู้
ให้ ผู้ เ รี ย นบู ร ณาการรายวิ ช า ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ เ รี ย นมา และน ามาฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนในสถานศึกษา
2. มี ก ารศึก ษาดูงานทั้ งในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา มั ธยมศึก ษา
และอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
3. สังเกตการสอนของครูดีเด่นทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
ความสามารถในการสร้ า งองค์ 1. กาหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน การวิจัยในชั้นเรียน
ความรู้ท างด้านความเป็นครูมื อ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อาชีพ
2. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. จัดการเรียนการสอนด้วยรูป แบบการบูรณาการรายวิชาที่ เ น้นให้
ผู้เรียน สามารถนาเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่ไปใช้ฝึกปฏิบัติสภาพจริง
ในสถานศึกษารวมทั้งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการ
สอนและการพัฒนาผู้เรียน
3. มีการฝึกวิเคราะห์วิพากษ์ รูปแบบการสอนในปัจจุบัน เพื่อหาแนว
การสอนที่ เ หมาะกั บ เอกลัก ษณ์ของแต่ล ะบุคคล ตามศัก ยภาพของ
ผู้เรียน
ความมุ่ ง หมายในการปฏิบัติงาน 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ในทุกรายวิชา
เ พื่ อ พั ฒ น า ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 2. จัดกิ จ กรรม / โครงการเสริม ความครู โดยสอดแทรกการพัฒ นา
จริยธรรม และจรรยาบรรณครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เ กณฑ์ ก ารประเมิ นตามระเบียบมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึก ษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบ มาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยให้มีการ
ทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบ ดูแล รายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
2.2 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา
2.3 สุ่มวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อสอบ โดยหลักการทางสถิติ
2.4 การเปรียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพข้อสอบ)
2.5 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และนักวิชาการ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งนี้
การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
3.1 เรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างทีห่ ลักสูตรกาหนดภายในเวลาไม่เกิน 1.5 ปี (จานวนหน่วยกิต
ทั้งหมด 35 หน่วยกิตประกอบด้วยรายวิชามาตรฐานความรูว้ ิชาชีพครู 27 หน่วยกิต และรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 8 หน่วยกิต)
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3.2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.3 ผ่านการฝึกมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามที่กาหนดในหลักสูตร (รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 8
หน่วยกิตซึ่งแบ่งเป็นการฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิตจานวน 480 ชั่วโมง)
การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้มีการดาเนินการสารวจการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูให้กับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้มีการสนับสนุนและผลักดันการให้นกั ศึกษามีผลงานด้าน
วิชาการ (งานวิจัยในชั้นเรียน) โดยผ่านรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
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ส่วนที่ 3 ระเบียบ/ ประกาศแนวปฏิบัติการเรียนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพุทธศักราช 2559
 แนวปฏิบัตกิ ารเรียนและการสอบ English Exit Exam ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (ประกาศลาดับที่ 119/2563)

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ SPEEXX สาหรับสอบ EEE
 ประกาศจากสถาบันภาษา (HULC)
 ตารางการเทียบผล CEFR กับการสอบภาษาอังกฤษ
 ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องเกณฑ์การสอบและการบันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษ
(English Exit Exam) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจาปี พ.ศ.2563
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช 2559
.............................................................................................
โดยที่เ ป็นการสมควร เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2559 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบีย บนี้เ รีย กว่า “ระเบีย บมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่า ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช
2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ย กเลิกระเบีย บมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ว่า ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษา พ.ศ. 2558 บรรดากฎ
ระเบียบ คาสั่งหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบีย บนี้
แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีแต่ละคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะ”
หมายถึง คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“บัณฑิตศึกษา”
หมายถึง การศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
“ฝ่ายบัณฑิตศึกษาสานักวิชาการ” หมายถึง ฝ่ายที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
ดาเนินการโดยคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทาหน้าที่บริหารการศึกษา การออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
การสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ การแต่งตั้งกรรมการสอบ การเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและการให้บริ การ

114
การศึกษาด้า นต่า งๆ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน คณบดี ผู้อานวยการ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้อานวยการสานักวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่กากับ
ควบคุมมาตรฐาน และการดาเนินงานการจัดการศึก ษาหลักสูตรต่า ง ๆ ระดับบั ณฑิตศึก ษาที่ส านั กวิช าการ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ กากับ ดูแล ให้
คาปรึกษาแนะนาการบริหารจัดการเกี่ย วกับหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาของคณะ ประกอบด้วย คณบดีเ ป็ น
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยและผู้อานวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ เลขานุการ
คณะเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย
ผู้อานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักวิชาการ เป็นกรรมการ อาจารย์ประจา
หลักสูตรนั้นๆ เป็นกรรมการ เลขานุการคณะเป็นเลขานุการ ทาหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
“ผู้อานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดีให้รับผิดชอบการ
ดาเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษานั้น ๆ อาจเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่ใน สาขาวิชา
ใด หรือคณะใดคณะหนึ่ง
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอานาจออกประกาศหรือ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีวินิจฉัย สั่งการ และให้เป็นที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ ดังนี้
6.1 ส านั ก วิ ช าการเป็ นหน่ ว ยงานกลางในการประสานงานกั บ คณะต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ดาเนินการโดยคณะ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
6.2 คณะสามารถจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตในระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาแต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คณะหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใดที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลา
และจานวนหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติและภาคสมทบ
ข้อ 8 “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติของระบบทวิภาคให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติของระบบ
ทวิภาค ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
8.3 รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติของระบบทวิภาคให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
8.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาคให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
8.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาคให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ มีโครงสร้าง ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีจานวน หน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
9.2 หลักสูตรปริญญาโท มี จานวนหน่ว ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยจัด
การศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้
9.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ
9.2.1.1 แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
9.2.1.2 แบบ ก 2 ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
9.2.2 แผน ข เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ให้มีการศึกษา
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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9.3 หลักสูตรปริญญาเอกเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง แบ่งการศึกษาเป็น
2 แบบ ดังนี้
9.3.1 แบบ 1 เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ นการวิ จัย โดยการท าวิ ทยานิ พ นธ์ ที่ก่ อ ให้ เ กิด ความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
9.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต
9.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิ พนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
9.3.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
9.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
9.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 10 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากาหนด ดังนี้
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร
จนสาเร็จการศึกษา อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
10.2 หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา อย่างน้อย 1.5 ปีการศึกษา
แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
10.3 หลักสูตรปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
10.3.1 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วเข้ า ศึกษาต่อ ใช้ ระยะเวลาศึกษาตาม
หลักสูตรอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
10.3.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี
การศึกษาแต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
10.4 การต่อระยะเวลาการศึกษาสามารถต่อได้ครั้งละ 1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกินระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่หมดระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการหลักสูตร ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณบดี โดยการอนุมัติของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย
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หมวด 3
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ข้อ 11 คณาจารย์บัณฑิตศึกษามี หน้าที่ให้คาปรึกษา สอน สอบและหรือควบคุมการค้ นคว้าอิส ระ สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานของนักศึกษาตลอดจนรักษามาตรฐานทางวิชาการ
11.1 คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ประจา อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
11.1.1 อาจารย์ ป ระจ า หมายถึ ง บุ คคลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
11.1.2. อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดีย วกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ ผู้นั้นมี คุณ วุ ฒิตรงหรื อสัมพั นธ์ กั บ
สาขาวิชาของหลักสูตร
11.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
11.1.4 อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
11.2 หลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
11.2.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผู้ใดเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary Curriculum) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจาอยู่แล้ว
11.2.2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นอาจารย์ ประจาหลั กสูตร
ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผู้นั้น
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้อีก 1 หลักสูตร
11.3 อาจารย์ของแต่ละหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
11.3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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11.3.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริ ญญาโทหรือเทีย บเท่า และมีผลงานทาง
วิช าการที่ไ ม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้ อนหลัง โดยอย่ า งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับหลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิตทางวิช าชี พ
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
11.3.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่ า งน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จานวน หรือมี จานวนนัก ศึก ษาน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัย ต้องเสนอจานวนและคุ ณวุ ฒิข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
11.3.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทีย บเท่า ในสาขาวิช านั้นหรื อสาขาวิช าที่ สัมพั นธ์ กั น หรือในสาขาวิช าของรายวิช าที่ส อน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้ นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้นๆ
11.3.2 หลักสูตรปริญญาโท
11.3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
11.3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ไ ด้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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กรณีที่มี ความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่ สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
จานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา เป็นรายกรณี
11.3.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ มี 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและสารนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มที่ เ ป็ นอาจารย์ ป ระจ า ต้ อ งมี คุณ วุ ฒิแ ละผลงานทางวิ ช าการ
เช่ นเดีย วกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ ี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มี ความรู้ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ย อมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ หัวข้ อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
11.3.2.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ มีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
3) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
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ตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็ นที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั นธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ สารนิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
11.3.2.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริ ญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
11.3.3 หลักสูตรปริญญาเอก
11.3.3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทีย บเท่า หรือขั้ นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
11.3.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริ ญญาโทหรือเทีย บเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจานวน หรือมีจานวนนั กศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจานวนและคุ ณวุฒิข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา เป็นรายกรณี
11.3.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มี 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ย อมรับ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
11.3.3.4 อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทีย บเท่าหรือขั้นต่าปริญ ญาโท
หรือเทีย บเท่า ที่มี ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไ ม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณี ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิภายนอกที่ไ ม่ มี คุณ วุ ฒิแ ละผลงานทางวิช าการตามที่ กาหนดข้ า งต้ น ผู้ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
11.3.3.5 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น
11.4 มหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจา
และอาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา
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11.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้า ที่ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
11.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น อย่าง
ดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้า น
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจาใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ส่ วนผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จะเป็ นอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ ร่ ว มนั้ น อาจเป็ นบุ คลากรประจ าใน
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
นั้น เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าตาแหน่ง
ระดับ 9 ขึ้ นไป ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนที่
ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิด
สอน มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
ส าหรับผู้ไ ด้ปริญญากิตติม ศักดิ์ (ประเภทวิช าการ) และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ ประเมิน ผลงานทาง
วิชาการเทียบเคียงได้ ถ้ามีผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็น อย่างอื่นที่เทียบเคีย ง
และยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
ข้อ 12 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี คุณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คน
ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และมี
ความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
15 คนต่ อ ภาคการศึ ก ษา หากมี ความจ าเป็ นต้ อ งดู แ ลนั ก ศึ ก ษามากกว่ า 15 คน ให้ ข อความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
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12.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโทได้
ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาทั้ ง วิท ยานิพ นธ์แ ละการค้ นคว้า อิส ระ ให้คิดสัดส่ว นจานวนนั ก ศึ ก ษาที่ ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา
12.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้ อ 13 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ ผู้ อ านวยการหลัก สูต รเสนอต่ อ อธิก ารบดี ห รือ ผู้ ที่ อ ธิก ารบดี
มอบหมาย เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวน 1 คน
เป็นกรรมการ โดยให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการดาเนินการสอบและประเมินผลการสอบ ผลการสอบผ่านให้
ถือมติเสียงข้างมากของกรรมการและส่งผลการสอบต่อสานักงานวิชาการเพื่อทาการประกาศผลสอบภายใน 15
วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
ข้อ 14 ให้ผู้อานวยการหลักสูตรเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทาหน้าที่ ประเมินคุณสมบัติที่แสดงให้เห็น ว่า ผู้ส อบมีความเหมาะสมและ
สามารถเรียนระดับปริญญาเอกจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
หมวด 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
15.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
15.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน ดีมาก หรือ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 16 วิธีการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
16.1 การรับสมั ครเข้ าเป็นนักศึกษาใช้ วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจมีการตรวจ
คุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้การกาหนดวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
16.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดได้ โดยต้องพิจารณา
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ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
ผู้อานวยการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
16.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษา (Audit) ลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาโดยไม่ คิดหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 15 และต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบและ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่ นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องชาระเงินตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
16.4 นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อนาหน่วยกิตมา
เทียบหรือโอนในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ได้ โดยต้องดาเนินการ ดังนี้
16.4.1 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผูอ้ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณบดี เพื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นโดยแนบรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษานั้นต้อง
มีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามในสี่
16.4.2 ในภาคการศึ ก ษาใดมี นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปลงทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยไม่ลงทะเบีย นศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเลย นักศึกษาจะต้องดาเนินการ รักษา
สภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย มิฉะนั้นนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนัก ศึกษา
16.4.3 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบีย นศึกษารายวิชาได้ประมวลผลการศึก ษา
เรียบร้อย ให้นักศึกษาแจ้งผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ งออกโดยสถาบันอุดมศึกษานั้นต่อนายทะเบีย น
มหาวิทยาลัยโดยตรง
16.4.4 การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด้วยทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุ ดมศึกษาอื่นนั้น
โดยไม่รวมการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตร ที่นักศึกษา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
17.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
17.2 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง โดยนาหลักฐานที่มหาวิทยาลัย
กาหนดมารายงานตัวต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยพร้อมชาระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
17.3 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ภายในวันที่กาหนดให้รายงานตัวและเมื่อได้รั บอนุมัติแล้วจะต้องมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดให้มารายงานตัว
17.4 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและระบบการศึกษาใดต้องขึ้นทะเบีย นเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรหรือระบบการศึกษานั้น
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17.5 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรใดเกินกว่าหนึ่งวิชาเอกหรือสาขาวิชาใน
ระบบการศึกษาหนึ่งในปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอก
หรือสาขาวิชาหนึ่งในภาคปกติอาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาอื่นในภาคสมทบได้
ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา
18.1 สภาพการจัดการศึกษา นักศึกษาแบ่งเป็น 2 สภาพ ดังนี้
18.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษา 2 ภาคการศึกษา (ระบบทวิภาค) คือ ภาค
การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ด้วยตามแต่
กรณี
18.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่เรีย นไม่เต็มเวลา โดยมีเวลา
เรียนภาคค่าหรือวันเสาร์-อาทิตย์
18.2 สภาพการรับเข้าศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้
18.2.1 นักศึกษาสามั ญ ได้แ ก่ ผู้ส มัครที่ผ่า นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
18.2.2 นักศึกษาทดลองศึ ก ษา ได้แ ก่ ผู้ส มัครเข้ า ศึกษาในหลั กสูตรระดั บ บั ณฑิต ศึ ก ษา ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเฉพาะกาล
18.2.3 นักศึกษาร่วมศึก ษา (Audit) ได้แ ก่ ผู้ส มัครที่มหาวิทยาลัย โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามข้อ 15.3
18.2.4 นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Candidates) ได้แก่ นักศึกษาสามัญหลักสูตรปริ ญญา
เอกที่สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ ผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายให้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
18.3 การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา
18.3.1 ในกรณี มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น อธิ ก ารบดี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาภาคสมทบได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคสมทบ
18.3.2 นักศึกษาภาคสมทบ จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติไม่ได้
18.3.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกและสอบได้ค่าระดับคะแนน แต่ละ
รายวิชาไม่ต่ากว่า B และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรก
ข้อ 19 การโอนหน่วยกิต/รายวิชา
19.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปริญญา
โท และหลักสูตรปริญญาเอก อาจขอโอนหน่วยกิต / รายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่เคยศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ที่ทางราชการให้การรับรองโดยนับ หน่วยกิต / รายวิชาที่ขอโอนเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่
กาลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรีย นรายวิชานั้นซ้าอีกและจานวนหน่วยกิต / รายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
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จานวนหน่วยกิต / รายวิชาทั้งหมด หรือไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ยกเว้นรายวิชาสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ที่จะกระทาการ เทียบโอนไม่ได้
19.2 ผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดีย วกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันสามารถเทียบโอนโดยการยกเว้นหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา
19.3 การโอนหน่วยกิต/รายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตรที่รับโอนและได้รั บ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 20 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
20.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใดถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิ ช า
กระทาได้โดยการสอบคัดเลือกใหม่
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาวิชาเอก
หรือสาขาวิชาใหม่
20.3 การโอนหน่วยกิตต่อรายวิชาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 21 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและ
มาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนนักศึกษา
ข้อ 22 การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เทีย บเป็นจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรและระดั บชั้ น
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งรวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้ครบจานวน
หน่วยกิตจึงจะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร กรณีที่มีปั ญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้อานวยการหลั กสู ตร
พิจารณาเทียบโอนจานวนหน่วยกิตในรายวิชาการค้นคว้า อิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เสนอความเห็ นต่ อ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการและการตัดสินของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
หมวด 5
การลงทะเบียน
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
23.1.1 กาหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
23.1.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าจะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ช าระเงิ นตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่า บารุงและค่า ธรรมเนีย มการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
23.1.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาค
การศึกษานั้น เป็นจานวนหน่วยกิตไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

127
23.1.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิ์เ รีย นในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็ นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือ ผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภายใน 1 สัปดาห์แรกสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยนักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนล่าช้าตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
23.1.5 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกและหรือลงทะเบียนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา หากรายวิชาในหลักสูตรมีข้อกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียนและ
สอบผ่านรายวิชาที่กาหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
23.2 การลงทะเบียนสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาดาเนินการได้เมื่อ ได้รับอนุมัติและหรือเสนอชื่อ
เรื่องต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหรือต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว การสอบเพื่อพิจารณาโครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ จะดาเนินการได้เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น
23.3 การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
23.3.1 ในการลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 15
หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
9 หน่วยกิต
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคปกติน้อยกว่า 8 หน่วยกิต อาจกระทาได้ในกรณีที่รายวิชาที่เหลือตาม
หลักสูตรมีน้อยกว่า 8 หน่วยกิตและกรณีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิตในภาคปกติ สามารถกระทาได้เฉพาะใน
ภาคเรียนสุดท้ายที่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ หน่วยกิตปกติในภาคการศึกษานั้นๆ
กรณีลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กาหนดไว้ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
23.3.2 ในการลงทะเบียนรายวิชาสารนิพนธ์ วิ ทยานิพนธ์ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคละไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ถ้าหากเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จบการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนได้น้อยกว่าหรือ
มากกว่าที่กาหนดไว้ได้ โดยขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
23.4 ในกรณีที่มีความจาเป็นอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติให้นักศึกษา ภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสาหรับภาคสมทบได้ โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคสมทบ นักศึกษาภาคสมทบจะลงทะเบีย น
เรียนรายวิชาที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคปกติได้ โดยชาระค่าลงทะเบียนในอัตราของนักศึกษาภาคสมทบ
23.5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ากว่า โดยไม่นับ หน่วยกิต
และไม่ นับ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม พู นความรู้ โ ดยช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนปกติ
23.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นักศึกษาจะลงทะเบียนได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้ส อนรายวิชานั้น โดยต้องชาระค่าหน่วยกิ
ตตามระดับของรายวิชาที่เรียนให้บันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษในระเบี ยน (Record) ตรงช่องผลการ
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เรียนว่า “AUD” โดยไม่ นับหน่วยกิต เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรีย นทั้งหมดของ
รายวิชานั้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องระบุลงในใบส่งผลการเรียนให้ชัดเจน
ข้อ 24 การขอถอนหรือการเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระทาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีขอถอนรายวิชาที่ดาเนินการก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษา
วันแรกตามกาหนดของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 วันทาการจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น “W” ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและการอนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตร
ข้อ 25 การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
25.1 รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนทั้งภาคการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้เต็มจานวน
25.2 หลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาแล้วไม่มีสิทธิขอคืนเงินค่า
เล่าเรียน
ในทุกกรณี
25.3 นักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะขอ
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
25.3.1 เจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งรั ก ษาตั ว เป็ น เวลานานตามค าสั่ ง แพทย์ โดยมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ าก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
25.3.2 มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือฉุกเฉิน โดยได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
25.4 นักศึกษาที่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยจะต้องชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติผ่อนผันจากอธิการบดี
ข้อ 26 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ทาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ต้องลงทะเบียนชาระค่ารักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุก
ภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
ข้อ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนต่อผู้อานวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาในกรณีต่อไปนี้
27.1.1 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
27.1.2 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร
27.1.3 เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือภยันตรายจนไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลาที่กาหนดใน
ภาคการศึกษานั้น ตามใบสั่งของแพทย์ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
27.1.4 ความจาเป็นส่วนตัวและได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
27.1.5 เหตุผลจาเป็นอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
27.2 การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หากนักศึกษามีความจาเป็นจะขอลาพัก
การเรียนต่ออีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนใหม่
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27.3 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย
27.4 ในระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบกาหนด
27.5 เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อผู้เรียนจะต้องยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อผู้อานวยการหลักสูตร ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ข้อ 28 การลาออก
นักศึกษาที่ต้องการจะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นคาร้องต่ออธิการบดีหรือ ผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อานวยการหลักสูตร การลาออกจะมีผลเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติใ ห้
ลาออก
ข้อ 29 การพ้นสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อ
29.1 สาเร็จการศึกษา
29.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
29.3 มหาวิทยาลัยสั่งให้ออกเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชาระค่าบารุง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
29.4 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง ยกเว้น
ภาคการศึกษาแรก
29.5 ใช้ระยะเวลาศึกษาครบตามที่หลักสูตรกาหนด
29.6 นักศึกษาปริญญาโทที่สอบการค้นคว้าอิสระหรือสอบสารนิพนธ์ หรือสอบวิทยานิพนธ์
ไม่ผ่าน และนักศึกษาปริญญาเอกที่สอบวิทยานิพนธ์หรือภาษาต่างประเทศไม่ผ่านภายในระยะเวลา ตามที่หลักสูตร
กาหนด
29.7 ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด อันได้กระทา
โดยประมาท
29.8 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
29.9 ถึงแก่กรรม
ข้อ 30 การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาและหรือนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาแต่ได้ลงทะเบียนเรียนครบตาม
หลักสูตรแล้ว ต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
ข้อ 31 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 29.2 และ ข้อ 29.4 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 32 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา เมื่อสิ้น ภาคการศึกษา
หรืออาจวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้การวัดผลอาจจะใช้วิธีการใด ๆ ที่เหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ
ข้อ 33 การประเมินผลการศึกษาใช้สัญลักษณ์ ความหมาย และระดับคะแนน ดังนี้
33.1 สัญลักษณ์ที่เป็นค่าระดับคะแนนแสดงผลการประเมิน ให้ใช้ในรายวิชาที่มีการ
ลงทะเบียนเรียนและนับหน่วยกิต ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
ผลการศึกษา
ระดับคะแนน/หน่วยกิต
A
ดีเยี่ยม
Excellent
4.0
B+
ดีมาก
Very Good
3.5
B
ดี
Good
3.0
C+
ค่อนข้างดี
Fairly Good
2.5
C
พอใช้
Fair
2.0
D+
อ่อน
Poor
1.5
D
อ่อนมาก
Very Poor
1.0
F
ตก
Fail
0

นอกจากใช้ระดับคะแนนดังกล่าวแล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AUD
การลงทะเบีย นเพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบีย นเพื่อร่วมฟังใน
รายวิชาระดับปริญญาตรีให้ใช้สัญลักษณ์ในการวัดผลเป็น AUD เช่นกัน
I
การวัดผลยังไม่ สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้เพราะเหตุ
สุดวิสัย หรือปฏิบัติงานไม่ครบตามที่ผู้สอนกาหนด การเปลี่ยน I เป็นผลการประเมินต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายในกาหนดให้เปลี่ยนผลการประเมินเป็น F โดยอัตโนมัติ
S
ผ่าน (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาหรือการสอบประเภทต่าง ๆ ที่ไม่คิดค่าระดับคะแนน
U
ไม่ผ่าน (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาหรือการสอบประเภทต่าง ๆ ที่ไม่คิดค่าระดับคะแนน
W
ใช้สาหรับวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียน (Withdrawn) หรือนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือ
ถูกสั่งให้พักการศึกษาภายหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
WP
ยังไม่สามารถวัดผลได้ (Work in Progress) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ค้นคว้า ใช้
สาหรับรายวิชาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาที่กาหนดเวลาการศึกษามากกว่าภาคการศึกษาภาคปกติ ซึ่ง
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นักศึกษาต้องรักษาสภาพและจะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ WP เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นค่าระดับคะแนน หรือ สอบผ่า น
(S) หรือสอบไม่ผ่าน (U) แล้วแต่กรณี
การประเมิ นผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติแ ละการสอบภาษาต่างประเทศให้ใช้
สัญลักษณ์ S และ U ตามเงื่อนไขที่กล่าวแล้ว
33.2 การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ทั้งก่อนและหลังการสอบโครง
ร่าง (Proposal) หากไม่มีความก้าวหน้าหรือยังไม่สามารถประเมินได้ ให้ใช้สัญลักษณ์ WP และนักศึกษาต้องรักษา
สภาพ หากสอบผ่านให้ใช้สัญลักษณ์ S หากไม่ผ่านให้ใช้สัญลักษณ์ U
ข้อ 34 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค หากนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 80 ให้ยื่น
คาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงความจาเป็นของการขาดเรียนต่อสานักวิชาการก่อนสอบปลายภาค 2
สัปดาห์ เพื่อพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ
ข้อ 35 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ให้กระทาหลังจากสอบหรือรายงานปากเปล่า
และมีผลการประเมินเป็นระดับขั้น ดังนี้
PE (Pass with Excellence) ผ่านดีมาก
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ข้อ 36 การนับจานวนหน่วยกิตและการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
36.1 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบผ่า น
เท่านั้น และในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชา
นั้นเพียงครัง้ เดียว
36.2 การคานวณหาหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมให้กระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
36.3 การคานวณหาหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากทุกรายวิชาที่มี การประเมินตาม
ข้อ 33.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบีย นรายวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับหน่วยกิตและ แต้มระดับคะแนนที่ไ ด้
เพียงครั้งเดียวไปคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
36.4 คะแนนเฉลี่ยสะสมคานวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า ศึกษาจนถึงสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยนา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วย
กิตสะสม
36.5 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองตาแหน่ง เศษทศนิยมในตาแหน่งที่ สามหากมี ค่า
ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปให้เพิ่มค่าในตาแหน่งที่สองอีก 1
ข้อ 37 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ต่ากว่า C หรือ U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าหรือลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นใน
หมวดเดียวกัน และมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้อานวยการหลักสูตรก่อนจะลงทะเบียนเรียน
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ข้อ 38 การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทาการทุจริตในการสอบให้ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและพฤติกรรมในการกระทาซึ่งอาจกาหนด
โทษ ดังต่อไปนี้
38.1 สอบตกในวิชานั้น
38.2 สอบตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
38.3 พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 39 การสอบประเภทต่าง ๆ และการสอบการค้นคว้าอิสระ สอบสารนิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์
39.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน เว้นแต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วม
ฟังหรือรายวิช าที่ไ ด้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ ประจาวิชาจะต้องแจ้งผลการสรุปสอบไปยั งสานัก
วิชาการตามแบบฟอร์มที่กาหนดภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
39.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขีย นและ มีการ
สอบปากเปล่าสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข การสอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ
และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้สอบ
39.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจ
ในการท าค้ นคว้ า อิ ส ระ หรื อ การท าสารนิ พ นธ์ ของนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท แผน ข โดยให้ มี
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์เป็นผู้สอบ
39.4 การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 โดยให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ
39.5 การสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2 อย่างลุ่มลึก โดยให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
ผู้สอบ
39.6 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วั ด ว่ า นั ก ศึ ก ษามี ความสามารถที่ จ ะด าเนิ นการวิ จั ย โดยอิ ส ระและเป็ นผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอการทา
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึก ษาในหลักสูตรปริ ญ ญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 โดยให้มีคณะกรรมการสอบวั ด
คุณสมบัติเป็นผู้สอบ
39.7 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นหลัก โดยอาจ
มีการประเมินความสามารถในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วยได้ สาหรับนักศึกษาในหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 และ แบบ 2 โดยให้มีคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศเป็นผู้สอบ
ข้ อ 40 การสอบตามข้ อ 38.2 , 38.6 และ 38.7 ให้ ส านั ก วิ ช าการโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบ
ภาษาต่างประเทศ
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ข้ อ 41 การท าและการสอบการค้ นคว้ า อิ ส ระ สารนิ พ นธ์ และวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 7
จริยธรรมและลิขสิทธิ์
ข้อ 42 จริยธรรม
เมื่อมีผู้กล่าวหาว่านักศึกษาทุจริตการทาการค้นคว้า อิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เป็นลายลัก ษณ์
อักษร ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
42.1 ดาเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอานาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้ถ้อยคาเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร เรี ย กเอกสารที่ อ ยู่ ใ นครอบครองของบุ คคลหรื อ หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ย วข้ อง และคณะกรรมการจะต้องให้โ อกาส ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้ อเท็จจริงหรือนาพยาน
หลักฐานมาชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาด้วย
42.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี
42.3 หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเหตุกรณี ที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลย การ
ดาเนินการตามขั้นตอน การทาวิทยานิพนธ์ ที่กาหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้ การสอบวิทยานิพนธ์หรือ สาร
นิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และ นักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอน การทาวิทยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือ
เป็นเหตุ ให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา
42.4 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษ ต่ออธิการบดี เพื่อ สั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีที่
ยังคงมีสภาพ เป็นนักศึกษา หรือกรณีที่ นักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ถอดถอนปริญญา

ข้อ 43 ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องส่ง
หนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับตัวเล่ม
การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมวด 8
การสาเร็จการศึกษาและการขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 44 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
44.1 สาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
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44.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
44.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเรียนไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 คะแนนหรือเทียบเท่า
44.4 มีความประพฤติดี
44.5 สาหรับหลักสูตรปริญญาโท นอกเหนือจากข้อ 44.1 , ข้อ 44.2 , ข้อ 44.3 และข้อ 44.4 แล้ว
นักศึกษาจะสาเร็จได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
44.5.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44.5.2 แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธ์แ ละ สอบผ่า นการสอบปากเปล่า ขั้ นสุดท้า ยโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ ระดั บ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูร ณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
44.5.3 แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้ส นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
44.6 สาหรับการสาเร็จหลักสูตรปริญญาเอก นอกเหนือจากข้อ 44.1 , ข้อ 44.2 , ข้อ 44.3 และข้อ
44.4 แล้ว นักศึกษาจะสาเร็จได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
44.6.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอ
ทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
44.6.2 แบบ 2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอ
ทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 45 การอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
45.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นคาร้องแสดงความจานง ขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักวิชาการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนสิ้นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
45.2 นักศึกษาที่จะได้รับพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
45.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 43
45.2.2 ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
45.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

หมวด 9
การประกันคุณภาพ
ข้ อ46 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
46.1 การกากับมาตรฐาน
46.2 บัณฑิต
46.3 นักศึกษา
46.4 คณาจารย์
46.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
46.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 47 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 48 การดาเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ดาเนินการ หรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้
บังคับจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ เว้นแต่ถา้ มีข้อกาหนดใดแห่งระเบียบนี้เป็นคุณแก่
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นักศึกษาหรือการบริหารจัดการให้อนุโลมใช้ข้อกาหนดนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ)
นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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แนวปฏิบตั ิการเรียนและการสอบ English Exit Exam ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (ประกาศลาดับที่ 119/2563)
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การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการ
ลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์" กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการผนึกหน่วยงาน 84 แห่ง
ร่วมป้องปรามคัดเลือกวรรณกรรมขยายการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อสร้างคุณธรรม ปลูกฝังความซื่อสัตย์แก่
นิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2560 ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัด
แถลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์" โดยมีความตระหนักว่า สถาบันการศึกษานั้นไม่เพียงเป็นแค่สถานศึกษาผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนสู่
ตลาดแรงงานหรือให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว หากยังเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และบ่มเพาะสานึก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพต่อนิสิตนักศึกษาด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่สู่สังคม เพื่อป้องปรามและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงใน
แวดวงวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมา มีการลอกเลียนวรรณกรรมทั้งในระดับประเทศและโลก ซึ่งมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ได้ตระหนักถึงความสาคัญถึงการป้องกันและตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมในงานวิจัย และผลงาน
วิชาการ จึงได้เข้าร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบว่ามีการลอกเลียน
วรรณกรรมเกิดขึ้นมากหรือน้อย ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีการขยายบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานและ
สถาบันต่างๆ จานวน 84 แห่ง ในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายออกไปเป็นระยะเวลา 5
ปี นับตั้งแต่วันลงนาม ถึง 26 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืน เจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่อการแก้ ไข
ปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรมที่กาลังเป็นปัญหาคุกคามอยู่ในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน และเป็นมาตรการใน
การปลูกฝังความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณธรรมสาคัญของนักวิชาการรุ่นใหม่
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จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นมา
ปัจ จุบันนี้ผลการวิจัยมีความสาคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัย ที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าง
แท้ จ ริง ก็จะนาไปสู่การแก้ไขปัญ หาได้ตรงจุดและมีป ระสิท ธิภาพ การที่ จ ะให้ได้ ม าซึ่งงานวิจัยที่ดี มี คุณภาพ
จาเป็นต้องมีส่วนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างมีคุณภาพแล้ว
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งประการหนึ่ง คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
สังคมวิทยา ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณ นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดาเนินการยกร่างจรรยาบรรณ
นักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุ ง
ให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้
เป็นหลักเกณฑ์ควร ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2557) คู่มือการ
ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์ มากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นิยาม
นัก วิจัย หมายถึง ผู้ที่ ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ ใช้ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลัก ความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึง คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ การศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย: แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน ของผู้อื่น
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ การแสวงหาทุนวิจัย
และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
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1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทา
วิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ ความคิดเห็นที่
นามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ โครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัยตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ต้นสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ เวลา
ทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
2.2.1 นัก วิจัยต้อ งทุ่ ม เทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กั บ การท างานวิจัย เพื่อให้ได้ม าซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
2.3.1 นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ล ะทิ้ ง งานโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอัน ควร และส่ ง งาน ตาม
กาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผล อันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชานาญ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหา การวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ
เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
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3.2 นัก วิจัยต้องรัก ษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับคน
สัตว์ พืช ศิล ปวัฒ นธรรม ทรัพ ยากร และสิ่ง แวดล้อม มี จิตส านึก และปณิธานที่ จ ะอนุรัก ษ์ศิล ป วัฒ นธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา และสังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดย ไม่หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนทา
การวิจัย
5.2 นั ก วิ จั ย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองด้ ว ยความเมตตา ไม่ ค านึ ง ถึ ง แต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผล
ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง ผลประโยชน์
ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจน เกินความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่ ผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน งานวิจัยกับ
เพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาทีด่ ี เพื่อสร้างความรู้
ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ ความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิจัยด้วยจิตสานึก ที่จะอุทิศ
กาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบัน และประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทา การวิจัยที่
ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้าใจ กระทาการ ส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้ แก่สังคมสืบไป
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), (2541) แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย กรุงเทพฯ: สภา
วิจัยแห่ง ชาติ กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง แวดล้อม ค้นเมื่ อ 9 สิง หาคม 2563, จาก:
http://www.lerson.sc.chula.ac.th/bc/pdf/ethics/NRCT_1998_Researcher_Ethics.pdf
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ส่วนที่ 5
การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และแบบฟอร์ม
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการดาเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2565
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับหลักสูตร
แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
เอกสารและข้อมูลที่นักศึกษาต้องส่งงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
เพื่อขอสาเร็จการศึกษา

 เว็บไซต์งานมาตรฐานบัณฑิต ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
การติดต่อประสานงานกับงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
และหลักสูตร
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ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

วันศุกรที่ 1- วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม
2565

นักศึกษายื่นขอสาเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 กรณีเพิ่มเติม

วันศุกรที่ 1- วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการยื่นขอสาเร็จการศึกษา

2565

และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2564 กรณีเพิ่มเติม

วันศุกรที่ 1- วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม

นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสาเร็จ

2565

การศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2564 กรณีเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการ
นักศึกษา (SOS)

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2565 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม- วันอังคารที่ 1
พฤศจิกายน 2565

นักศึกษาขอยื่นสาเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม- วันศุกร์ที่ 4

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสาเร็จการศึกษา และขอ

พฤศจิกายน 2565

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่
1/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม- วันจันทร์ที่ 7

นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสาเร็จ

พฤศจิกายน 2565

การศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษา
ที่ 1/2565 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2565
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วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม- วันอาทิตย์ที่ 4 สอบกลางภาค ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2565
กันยายน 2565

(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
และภาคสมทบ)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และ
ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่
2565
1/2565 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23
ประจาปีการศึกษา 2562-2564

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23
ประจาปีการศึกษา 2562-2564

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23 ประจาปี
การศึกษา 2562-2564

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2565

วันอาทิิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันเสาร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม
2565

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่
1/2565 ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม- วันอาทิตย์ที่ 6

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาที่

พฤศจิกายน 2565

2/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 6 สอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2565
พฤศจิกายน 2565
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
และภาคสมทบ)
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วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่

อาจารย์ประจาวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค

13 พฤศจิกายน 2565

ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ
iService

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
11/2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18, วัน

ินหยุ
วั ดปิดภาคการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่

จันทร์ที่ 21- วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน
2565

1/2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการสอบ ประจาภาคการศึกษาที่
1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายนน 2565

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2565

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม- วันจันทร์ที่ 19

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย

ธันวาคม 2565

เพิ่ม ถอนรายวิชาประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

กาหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจาภาคการศึกษาที่
2/2565 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สานักวิชาการ
และทะเบียนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566
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วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 5 สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่
กุมภาพันธ์ 2566

2/2565 ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 28 มกราคม
2566

สอบกลางภาค ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565(
ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและ
ภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม- วันเสาร์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์บันทึกผลการสอบกลางภาค ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ iService

วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจาภาคการศึกษาฤดู

2566

ร้อน/2565 ผ่านระบบ iStudent

วันเสาร์ที่ 11 - วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนประจา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
วันเสาร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม
2566

นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจาภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2565 ผ่านธนาคารที่กาหนด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

กาหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษา
ที่ 2/2565 ต่อฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สานักวิชาการ
และทะเบียนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม

สัปดาห์การเรียนการสอน Online ภาคการศึกษาที่

2566

2/2565 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
- วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

สอบปลายภาค ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565
(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
และภาคสมทบ)I

วันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 และวัน
ินหยุ
วั ดปิดภาคการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่
อังคารที่ 18- วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 2/2565
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วัน/เดือน/ปี
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม
ประกาศผลการสอบ ประจาภาคการศึกษาที่
2/2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

อาจารย์ประจาวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ประจาภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน- วันอาทิตย์ที่ 14 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสาเร็จ
พฤษภาคม 2566
การศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษา
ที่ 2/2565 ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน- วันพฤหัสบดีที่

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสาเร็จการศึกษา และขอ

18 พฤษภาคม 2566

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่
2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18 และเสาร์ สอบกลางภาค ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 และวัน สอบปลายภาค ภาคการศึกษาภาคการศึกษาฤดู
จันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 มิถุนายน
2566

ร้อน/2565 (ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา)
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วัน/เดือน/ปี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม
ประกาศผลการสอบ ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2565

วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน

ินหยุ
วั ดปิดภาคการศึกษา ประจาภาคการศึกษาฤดู

2566

ร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566

บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2565

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

อาจารย์ประจาวิชาส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2566 ระดับบัณฑิตศึกษ

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคสมทบ)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
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ปฏิทินการดาเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม
วันสุดท้ายของการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ แผ่นซีดีข้อมูล เอกสารหลักฐานการตรวจ
คัดลอกวรรณกรรม และเอกสารหลักฐานการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านการนาเสนอ
บทความในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ลงวารสาร
TCI/SCOPUS ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อยื่นขอสาเร็จ
การศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565- วันศุกร์ที่ 24 นักศึกษาขอยื่นสาเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2566

บัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565- วันจันทร์ที่
27 กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสาเร็จการศึกษา และขอขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565- วันพุธที่ 29

นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสาเร็จการศึกษา

กุมภาพันธ์ 2566

และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

วันสุดท้ายของการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ แผ่นซีดีข้อมูล เอกสารหลักฐานการตรวจ
คัดลอกวรรณกรรม และเอกสารหลักฐานการเผยแพร่
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วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม
ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านการนาเสนอ
บทความในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ลงวารสาร
TCI/SCOPUS ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อยื่นขอสาเร็จ
การศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน- วันอาทิตย์ที่ 14 นักศึกษาขอยื่นสาเร็จการศึกษา และขอขึ้นทะเบียน
พฤษภาคม 2566
บัณฑิตภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน- วันอังคารที่

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันขอสาเร็จการศึกษา และขอขึ้น

16 พฤษภาคม 2566

ทะเบียนบัณฑิตภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน- วันพฤหัสบดีที่ 18 นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอสาเร็จการศึกษา
พฤษภาคม 2566
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านศูนย์บริการนักศึกษา SOS
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

วันสุดท้ายของการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจาภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2565

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ แผ่นซีดีข้อมูล เอกสารหลักฐานการตรวจ
คัดลอกวรรณกรรม และเอกสารหลักฐานการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านการนาเสนอ
บทความในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ลงวารสาร
TCI/SCOPUS ตามข้อกาหนดของหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อยื่นขอสาเร็จ
การศึกษา ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ผ่านระบบ eService
นักศึกษายื่นแบบ สวท.บว.1 เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านหลักสูตร

หลักสูตร/คณะจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อมแนบประวัติอาจารย์ที่ขอแต่งตั้ง
ไม่ผ่าน

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
พิจารณาตามเกณฑ์
ผ่าน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 2
แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง

นักศึกษายื่นแบบ สวท.บว.2 เพื่อขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลักสูตร/คณะจัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ
พร้อมแนบประวัติกรรมการสอบ
ไม่ผ่าน
งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
พิจารณาตามเกณฑ์
ผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลักสูตร (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 3
การสอบโครงร่าง (3 บท)

หลักสูตรจัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ
ทาบันทึกข้อความเบิก-จ่ายค่าตอบแทน
ตารางกาหนดการสอบและจัดส่งเล่มสอบไปยัง
คณะกรรมการ
หลักสูตร/คณะจัดทาแบบรายงานผลการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สาหรับ
คณะกรรมการสอบ

ขั้นตอนที่ 4
การแก้ไขโครงร่าง
และส่งระดับคะแนน

นักศึกษาแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลังสอบ (ระยะเวลา 1 เดือน)
นักศึกษาแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับแก้ไขเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับแก้ไขต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

นักศึกษายื่นขอตรวจรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์หลังสอบต่อหลักสูตร/คณะ
นักศึกษายื่นขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ปกขาวและ สวท.บว.8 เสนอต่อหลักสูตร/คณะ
หลักสูตรคณะส่งใบระดับคะแนน (Grade Sheet)
และบันทึกข้อความส่งระดับคะแนนผลการเรียน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ไปยังสานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลักสูตร (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 5
การขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเครื่องมือ ขอลงพื้นที่
ทาวิจัย /ขอข้อมูลทาวิจัย

นักศึกษายื่นแบบ สวท.บว.9, 10 และ 11 มายัง
หลักสูตร/คณะเพื่อให้จัดทาหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเครื่องมือหรือขอลงพื้นที่วิจัยหรือขอ
ข้อมูลวิจัยจากหน่วยงาน
นักศึกษารับหนังสือเพื่อส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาเครื่องมือหรือหน่วยงานที่ขอลงพื้นที่วิจัย
หรือหน่วยงานที่ขอข้อมูลวิจัย

ขั้นตอนที่ 6
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

นักศึกษาเขียนบทความเพื่อนาเสนอในงานประชุม
วิชาการ (Conference) /ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ฐานข้อมูล TCI /SCOPUS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และระเบียบหลักสูตร
นักศึกษาไปนาเสนอบทความในงานประชุม
วิชาการได้ใบตอบรับ/วุฒิบัตร
ส่งลงตีพิมพ์ในวารสารได้ใบตอบรับ Accept

ขั้นตอนที่ 7
การขอสอบวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ (5 บท)

นักศึกษายื่นแบบ สวท.บว.3 พร้อมเล่ม 5 บท
ต่อหลักสูตร/คณะเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ และจ่ายเงินที่ SOS เพื่อขอสอบ

หลักสูตร/คณะจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบ พร้อมแนบประวัติอาจารย์ที่ขอแต่งตั้ง

งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
พิจารณาตามเกณฑ์
ผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง

ไม่ผ่าน
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลักสูตร (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 8
การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(5 บท) และส่งระดับคะแนน

หลักสูตรจัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ
ทาบันทึกข้อความเบิก-จ่ายค่าตอบแทน
ตารางกาหนดการสอบและจัดส่งเล่มสอบไปยัง
คณะกรรมการสอบ

หลักสูตร/คณะจัดทาแบบรายงานผลการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สาหรับคณะกรรมการสอบ

หลักสูตรคณะส่งใบระดับคะแนน (Grade Sheet)
และบันทึกข้อความส่งระดับคะแนน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ไปยังสานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

ขั้นตอนที่ 9
การตรวจรูปแบบและตรวจการ
คัดลอกวรรณกรรม

นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับแก้ไข
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

นักศึกษายื่นแบบ สวท.บว.17 พร้อมวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ฉบับแก้ไขเพื่อตรวจรูปแบบ

นักศึกษาส่งไฟล์ วิทยานิ พนธ์/ สารนิพ นธ์ฉบับ แก้ ไข
บทที่ 1-5 เป็นไฟล์ word และ pdf ทางอีเมล์ให้งาน
มาตรฐานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจการคั ด ลอก
วร ร ณกร ร ม ( Plagiarism) จากอั กข ร าวิ สุ ท ธิ์
นั กศึ กษาตรวจสอบอี เ มล์ เ พื่ อดู ผ ลการตรวจสอบ
คลิ ก ลิ ง ค์ และ Print Report เพื่ อ ส่ ง เอกสารขอ
สาเร็จการศึกษาพร้อมแนบแบบ สวท.บว. 18
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา และระดับหลักสูตร (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 10
การส่งเล่มปกแดงและเอกสาร
เพื่อขอสาเร็จการศึกษา

นักศึกษายื่นแบบ สวท.บว.19 พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
เพื่อขอสาเร็จการศึกษา (ปกสีเลือดหมู) มีเอกสารประกอบ
 หลักฐานการตรวจการคัดลอกวรรณกรรม สวท.บว.18
 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (กรณี
ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI /SCOPUS ใบตอบรับ Accept ระบุปีที่
พิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ เดือน บทความฉบับสมบูรณ์ กรณีนาเสนอในที่
ประชุมวิชาการ หน้าปก Proceeding สารบัญ รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ บทความฉบับเต็มปรากฏเลขหน้า เกียรติบัตร)
 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 เล่ม
 เอกสารตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับ
5 บท (สวท.บว. 17)
 แผ่น CD จานวน 2 แผ่น เพื่อส่งห้องสมุดนาเข้าฐานข้อมูล
ThaiLis และเก็บไว้ที่งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย
(1) โฟลเดอร์ข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ไฟล์รวม
เล่มและแยกไฟล์ มีทั้ง pdf/word สแกนหน้าอนุมัติที่มีลายเซ็น
(2) โฟลเดอร์บทความฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยหน้าปก สารบัญ
บทความ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ เกียรติบัตร /ใบตอบรับ Accept
งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเสนอรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาไปยังงานประมวลและรับรองผล
นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent
ชาระค่าธรรมเนียม ส่งรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว 3 รูป
และสาเนาบัตรประชาชนที่ SOS
งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาจัดทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
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ขั้นตอนการจัดทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาศึกษา จึง
กาหนดขั้นตอนการจัดทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ดังนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ผ่านระบบ eService
2. นัก ศึก ษาประสานงานหลักสูตรเรื่องการแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สาร
นิพนธ์
3. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (สวท.บว.1) เสนอหลักสูตรเพือ่ ขอ
แต่ง ตั้ง อาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากนั้นหลักสูตรฯ เสนอผู้อานวยการหลักสูตร
คณบดี และงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาด้วยการส่ง สวท.บว.1 พร้อมแนบประวัติอาจารย์ที่ขอแต่ง ตั้ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก และร่วม เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ.2559 และราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ.2558 หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วจึงนาเสนอต่อผู้ชว่ ย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้นักศึกษาติดต่อหลักสูตร
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนใหม่
4. นัก ศึก ษายื่นแบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างสารนิพนธ์ (สวท.บว. 2) ต่อ
หลักสูตรเพื่อดาเนินการขอสอบ
5. หลัก สูตรฯประสานงานกั บคณะกรรมการสอบขอประวัติ และส่ง เอกสาร สวท.บว.2
พร้ อ มแนบประวั ติ ค ณะกรรมการสอบผ่ า นผู้ อ านวยการหลั ก สู ต ร คณบดี และงานมาตรฐาน
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการสอบตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
บัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติ
6. การดาเนินการสอบ หลักสูตรดาเนินการดังนี้
6.1 หนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบ 1
คน กรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก – ร่วม) 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน และ
จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการสอบ
6.2 ตารางการสอบ
6.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
6.4 บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
7. หลักสูตร/คณะดาเนินการส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการสอบและแจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ
ตารางการสอบตามวัน – เวลาที่กาหนด
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8. นักศึกษาแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างสารนิพนธ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
สอบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันสอบ หากอาจารย์
ที่ปรึกษาพบว่านักศึกษาแก้ไขไม่ตรงตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบให้นักศึกษาดาเนินการ
แก้ไขใหม่และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง
9. นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างสารนิพนธ์ที่ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียบร้อยแล้วไปยังหลักสูตร/คณะเพื่อส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์
10. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างสารนิพนธ์ (สวท.บว.
8) พร้อมกับโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างสารนิพนธ์ (3 บทฉบับสมบูรณ์) เข้าเล่มปกสีขาวเคลือบ
มัน จานวน 1 เล่ม ไปยังหลักสูตร/คณะเพื่อตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล
11. นักศึกษาเขียนบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นาเสนอในที่ประชุม
วิชาการ หรือตีพิมพ์ลงในวารสารตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร ระเบียบมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2559 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน
พิเศษ 295 ง 13 พฤศจิกายน 2558 สาหรับนักศึกษารหัส 59 จนถึงรหัสปัจจุบันที่ทาสารนิพนธ์ ขั้น
ต่าจะต้องนาเสนอบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารฐานข้อมูล TCI การนาบทความไปเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสารทั่วไปถึงแม้จะผ่านช่องทาง
Thaijo ก็ตาม ไม่สามารถนามานับจบการศึกษาได้ เนื่องจากวารสารยังไม่ขึ้นฐาน TCI เช่นเดียวกับ
วิทยานิพนธ์แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์กระทาเช่นเดียวกัน
12. นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม สวท.บว.3 ขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 5 บท ต่อหลักสูตร
เพื่อดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (5 บท)
13. หลักสูตรประสานงานกับคณะกรรมการสอบพร้อมทั้งดาเนินการจัดทาเอกสารการสอบ
และดาเนินการจัดสอบ (รูปแบบเดียวกับสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) ผ่านผู้อานวยการ
หลักสูตร คณบดี และงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาด้วยการส่ง สวท.บว.3 พร้อมแนบประวัติอาจารย์ที่
ขอแต่ง ตั้ง เป็นคณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์/สารนิพ นธ์ห ลัก และร่วม เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ
คุณสมบัติตามเกณฑ์ ม าตรฐานการศึก ษาระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษาจากระเบียบมหาวิ ท ยาลัย ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.2559 และราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ.2558 หลังจากผ่านการ
ตรวจสอบแล้วจึงนาเสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาให้นักศึกษาติดต่อหลักสูตรเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนใหม่
14. นัก ศึก ษาดาเนินการสอบวิท ยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามวัน – เวลาที่ คณะ / หลัก สูตร
กาหนด
15. หลัก สูตร/คณะดาเนินการจัดท าแบบรายงานผลการสอบเสนอไปยัง งานมาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ และจัดทาใบระดับคะแนน (GRAD SHEET) เพื่อส่งผลไปยัง
ฝ่ายประมวลผล สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
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16. นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบและส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันสอบ หากอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่า
นักศึกษาแก้ไขไม่ตรงตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขใหม่และส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง
17. การตรวจรูปแบบ (format) วิท ยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หลัง จากที่ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ ตรวจแก้เนื้อหาหลังจากสอบ 5 บทเรียบร้อยแล้ว
นักศึกษานาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่ปรับแก้แล้วไปส่งยังงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาไม่ต้องเย็บ
เล่มให้ใช้เข็มขัดกระดาษรัดเอกสาร พร้อมแนบแบบฟอร์ม สวท.บว.17 เพื่อขอตรวจรูปแบบ และเมื่อ
มีการตรวจแต่ละครั้งจะต้องแนบแบบ สวท.บว.17 ฉบับใหม่ เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าในการ
ตรวจแต่ละครั้ง
18. การตรวจการคัดลอกวรรณกรรม จากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาตรวจแก้เรียบร้อยแล้วรวมไฟล์บทที่ 1-5 เป็นไฟล์ word และ pdf ส่งมายังอีเมล์อาจารย์
ประจางานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื่อขอตรวจอักขราวิสุทธิ์ หลังจากนั้นเมื่อตรวจเสร็จแล้วได้ผลการ
ตรวจอย่างไรทางงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาจะส่งอีเมล์กลับไปให้กับนักศึกษาที่ขอตรวจ นักศึกษา
คลิกที่ลิงค์ในอีเมล์ที่ส่งกลับมา แล้ว print report ออกมาเพื่อส่งพร้อมกับแนบแบบ สวท.บว. 18 ที่มี
ลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รับทราบ และนาส่งงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
19. นักศึกษานาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่ผ่านการตรวจรูปแบบ และตรวจอักขราวิสุท ธิ์
เรียบร้อยแล้ว ไปเข้าเล่มปกแข็งสีแดงเลือดหมู ให้นักศึกษานาเล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เพื่อให้
คณะกรรมการสอบ และคณบดี ล งนามในหน้าอนุมั ติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เมื่ อเรียบร้อยแล้ว
นักศึกษานาเล่มวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จานวน 3 เล่ม พร้อมหลักฐานต่าง ๆ นาส่งเพื่อขอจบ
การศึกษาที่งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
20. นั ก ศึก ษาดาวน์โ หลดแบบขอส่ง วิท ยานิพนธ์/สารนิพ นธ์ ฉบับ สมบูร ณ์ แบบฟอร์ม
สวท.บว. 19 เพื่อยื่นขอสาเร็จการศึกษาที่งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สานัก
วิชาการและทะเบียนการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
20.1 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ปกแข็ง สีเลือดหมู) จานวน 3 เล่ม (มีลายเซ็นหน้า
อนุมัติแล้ว)
20.2 แผ่น CD จานวน 2 แผ่น (ภายในแผ่นประกอบด้วย 2 โฟลเดอร์คือ โฟลเดอร์
ข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และโฟลเดอร์บทความ มีทั้งไฟล์ word/pdf หน้าปกแผ่น
CD ย่อหน้าปกวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้เท่ากับแผ่น CD ติดที่ปก ไม่ติดที่แผ่นซีดี)
1) โฟลเดอร์ข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1.1) ไฟล์รหัสนักศึกษา เป็นไฟล์รวมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่แทรกหน้า
อนุมัติที่มีการลงนามคณะกรรมการสอบ และคณบดีเรียบร้อยแล้ว
1.2) ไฟล์ Title หน้าปก หน้าปกใน
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1.3 ไฟล์ Approve หน้าอนุมั ติที่ มี ก ารลงนามคณะกรรมการสอบ และ
คณบดีเรียบร้อยแล้ว
1.4) ไฟล์ Abstract บทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
1.5) ไฟล์ content หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
1.6) ไฟล์ chapter1 บทที่ 1
1.7) ไฟล์ chapter 2 บทที่ 2
1.8) ไฟล์ chapter 3 บทที่ 3
1.9) ไฟล์ chapter 4 บทที่ 4
1.10) ไฟล์ chapter 5 บทที่ 5
1.11) ไฟล์ Bibliography บรรณานุกรม
1.12) ไฟล์ Appendix ภาคผนวก รายชื่ อ ผู้ เ ชี่ ยวชาญ เครื่ อ งมื อ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประวัติผู้วิจัย
2) โฟลเดอร์บทความ จากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Proceeding /
บทความจากการตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI ประกอบด้วย
2.1) กรณี ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความลงในวารสาร ได้ รั บ ใบตอบรั บ จาก
บรรณาธิการวารสารอยู่ในขั้น Accept ไม่ใช่ submitted ประกอบด้วยไฟล์ word/pdf ให้ทาเป็น
ไฟล์เดียวโดยตั้งชื่อไฟล์ว่าบทความแล้วตามด้วยชื่อสกุลของนักศึกษา ประกอบไปด้วย 1) ใบตอบรับ
จากบรรณาธิการปรากฎชื่อบทความ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปีพ.ศ.ที่รับการตีพิมพ์ (กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์)
2) ไฟล์การรับรองคุณภาพจาก TCI ของวารสาร ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย(TCI) ว่าอยู่ในกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 หรือ SCOPUS (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของหลักสูตร
และระเบียบมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึก ษาพุท ธศัก ราช 2559) 3)
หน้าปกของวารสารที่ตีพิมพ์ (กรณีได้ใบตอบรับแต่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้องส่ง) 4) สารบัญที่ปรากฏบทความ
และเลขหน้าที่ตีพิมพ์ (กรณีได้ใบตอบรับแต่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้องส่ง) 5) ไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ปรากฏ template และเลขหน้าของวารสารฉบับ นั้น (กรณียัง ไม่ ตีพิม พ์ให้ส่ง บทความที่
ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว)
2.2) กรณี ก ารนาเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Proceeding) ประกอบด้วยไฟล์ word / pdf ให้ทาเป็นไฟล์
เดียวโดยตั้งชื่อไฟล์ว่าบทความแล้วตามด้วยชื่อสกุลของนักศึกษา ประกอบไปด้วย 1) หน้าปกจาก
Proceeding 2) สารบัญจาก Proceeding เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อและเลขหน้าบทความของนักศึกษา
ที่นาเสนอ 3) รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความจาก Proceeding 4) บทความฉบับสมบูรณ์
ที่ปรากฏเลขหน้าและ template ของสถาบันที่จัดงานจาก Proceeding และ 5) เกียรติบัตร
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20.3 หลัก ฐานการตีพิมพ์เ ผยแพร่ผลงานวิท ยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ส่ง เอกสารตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร จานวน 1 ชุด ดังนี้
1) กรณีที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฐาน TCI ให้ print out บทความฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ใบตอบรับที่ระบุปีที่ ฉบับที่ เดือน ปีที่พิมพ์ ที่ Accept ปก สารบัญ หลักฐานที่แสดงว่าชื่อ
วารสารฉบับนั้นอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 หรือ SCOPUS
2) กรณีที่นาเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการให้ print out จากรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หน้าปก สารบัญ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ บทความฉบับสมบูรณ์
ที่ปรากฏเลขหน้าและ template จาก Proceeding และเกียรติบัตร
20.4 หลั ก ฐานการตรวจการคั ด ลอกวรรณกรรม (Plagiarism) ให้ ส่ ง แบบฟอร์ม
สวท.บว.18 พร้อมกับ Print Report การคัดลอกวรรณกรรม
20.5 แบบฟอร์ม สวท.บว.17 ที่ผ่านการตรวจ format วิทยานิพนธ์ 5 บทเรียบร้อยแล้ว
ทุกแผ่น และเล่มที่ตรวจ format ล่าสุด
21. นักศึกษาดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ และยื่นหลักฐานรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว
3 รูป และสาเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นตามที่ SOS ระบุ
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แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา สวท.บว.1-19
แบบ สวท.บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษา
แบบ สวท.บว.2 แบบขออนุมัตสิ อบโครงร่างและแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบโครงร่าง (สอบ 3
บท)
แบบ สวท.บว.3 แบบขออนุมัตสิ อบ 5 บท
แบบ สวท.บว.4 แบบขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบ สวท.บว.5 แบบขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ
แบบ สวท.บว.6 แบบขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
แบบ สวท.บว.7 การรับสมัครทุน
แบบ สวท.บว.8 แบบขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างสารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
แบบ สวท.บว.9 แบบขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย
แบบ สวท.บว.10 แบบขอหนังสือลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
แบบ สวท.บว.11 แบบขอหนังสือขอข้อมูลการทาวิจัย
แบบ สวท.บว.12 แบบขออนุมัตสิ อบประมวลความรู้
แบบ สวท.บว.13 แบบขออนุมัตสิ อบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
แบบ สวท.บว.14 แบบขอลาพักการเรียน / ขอรักษาสภาพ
แบบ สวท.บว.15 แบบขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
แบบ สวท.บว.16 แบบคาร้องทั่วไป
แบบ สวท.บว.17 แบบตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
แบบ สวท.บว.18 แบบขอตรวจการคัดลอกวรรณกรรม (Plagiarism)
แบบ สวท.บว.19 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
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เอกสารและข้อมูลทีน่ ักศึกษาต้องส่งงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
เพือ่ ขอสาเร็จการศึกษา
การส่งแบบฟอร์มงานมาตรฐานบัณฑิตและหลักฐาน
1. แบบฟอร์ม สวท.บว.19 ขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ชุด ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย โดยมีเอกสารแนบดังนี้
1.1 แบบฟอร์ม สวท.บว.17 เอกสารที่ผ่านการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
5 บท ส่งทุกแผ่นที่ผ่านการตรวจ และเล่มตรวจรูปแบบเล่มล่าสุด
1.2 แบบฟอร์ม สวท.บว.18 หลักฐานการตรวจการคัดลอกวรรณกรรม (อักขราวิสุทธิ์) ผลการ
ตรวจคลิกที่ลิงค์แล้ว Print Report
1.3 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
- กรณีการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร ได้รับใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารอยู่ ในขั้ น
Accept ไม่ใช่ submitted โดยให้แนบ 1) ใบตอบรับจากบรรณาธิการปรากฎชื่อบทความ ปีที่ ฉบับที่ เดือน
ปีพ.ศ.ที่รับการตีพิมพ์ (กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์) 2) ไฟล์การรับรองคุณภาพจาก TCI ของวารสาร ที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพจากศูนย์ ดัช นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ว่าอยู่ในกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 หรือ SCOPUS
(ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต ร และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาพุทธศักราช 2559) 3) หน้าปกของวารสารที่ตีพิมพ์ (กรณีได้ใบตอบรับแต่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้อง
ส่ง) 4) สารบัญที่ปรากฏบทความและเลขหน้าที่ตีพิมพ์ (กรณีได้ใบตอบรับแต่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้องส่ง) 5) ไฟล์
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปรากฏ template และเลขหน้า ของวารสารฉบับนั้น (กรณียั งไม่
ตีพิมพ์ให้ส่งบทความที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว) โดย print out ส่งเป็นเอกสารแนบมาด้วย จานวน 1 ชุด
- กรณี ก ารนาเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ให้ ส่ ง เป็ นเอกสาร
ประกอบด้วย 1) หน้าปกจาก Proceeding 2) สารบัญจาก Proceeding เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อและเลข
หน้าบทความของนักศึกษาที่นาเสนอ 3) รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความจาก Proceeding 4)
บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ปรากฏเลขหน้าและ template ของสถาบันที่จัดงานจาก Proceeding และ 5)
เกียรติบัตร โดย print out ส่งเป็นเอกสารแนบมาด้วย จานวน 1 ชุด
-การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ที่ ต อบวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห นึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมดจาก
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ รหัส 59 จนถึงปัจจุบัน ขั้นต่าจะต้องนาเสนอ
ในงานประชุ มวิชาการระดับชาติ หากตีพิมพ์ในวารสารทั่วไปที่ยังไม่ไ ด้อยู่ในฐานข้ อมูล TCI ถึงแม้จะใช้
ช่องทางผ่าน Thaijo ก็ตาม ไม่สามารถนามานับจบได้
1.4 เอกสารบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เฉพาะปริญญาเอก
2. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จานวน 3 เล่ม ปกสีเลือดหมู มีลายเซ็นหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3. แผ่น CD จานวน 2 แผ่น (ทาหน้าปก CD ให้เหมือนกับหน้าปกวิทยานิพนธ์ย่อส่วนให้เท่ากับ
ปกแผ่นซีดี)
ภายในแผ่นประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลที่ต้องมีใน CD ให้แยก Folder เป็น 2 Folder ได้แก่
3.1 Folder ตั้งชื่อว่า “ข้อมูลฉบับสมบูรณ์” ต้องมีรายละเอียด และตั้งชื่อไฟล์ดังต่อไปนี้ (มี
ทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF)
- ชื่อไฟล์ Title ประกอบด้วย ข้อมูลหน้าปก หน้าปกใน
-ชื่อไฟล์ Approve ประกอบด้วย หน้าอนุมัตทิ ี่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
และคณบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว
- ชื่อไฟล์ Abstract ประกอบด้วย ข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- ชื่อไฟล์ Content ประกอบด้วย ข้อมูลกิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญ
ภาพ
- ชื่อไฟล์ Chapter 1 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 1
- ชื่อไฟล์ Chapter 2 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 2
- ชื่อไฟล์ Chapter 3 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 3
- ชื่อไฟล์ Chapter 4 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 4
- ชื่อไฟล์ Chapter 5 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 5
- ชื่อไฟล์ Bibliography ประกอบด้วย ข้อมูลบรรณานุกรม
- ชื่อไฟล์ Appendix ประกอบด้วย ข้อมูลภาคผนวก และการเผยแพร่ผลงาน ประวัติผู้วิจัย
- ชื่อไฟล์ (รหัสนักศึกษา) ประกอบด้วย ข้อมูลรวมเล่มฉบับสมบูรณ์ word และ pdf แทรก
หน้าอนุมัติที่มีการลงนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ และคณบดีเรียบร้อยแล้ว
3.2 Folder ชื่อ “บทความ” ต้องมีรายละเอียดแยกเป็นไฟล์ดังนี้
3.2.1 กรณีการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร ได้รับใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารอยู่ใน
ขั้น Accept ไม่ใช่ submitted ประกอบด้วยไฟล์ word/pdf ให้ทาเป็นไฟล์เดียวโดยตั้งชื่อไฟล์ว่าบทความ
แล้วตามด้วยชื่อสกุลของนักศึกษา ประกอบไปด้วย 1) ใบตอบรับจากบรรณาธิการปรากฎชื่อบทความ ปีที่
ฉบับที่ เดือน ปีพ.ศ.ที่รับการตีพิมพ์ (กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์) 2) ไฟล์การรับรองคุณภาพจาก TCI ของวารสาร
ที่ผ่า นการรับรองคุณภาพจากศูนย์ ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ว่า อยู่ ในกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 หรือ
SCOPUS (ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับข้อกาหนดของหลักสูตร และระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพุทธศักราช 2559) 3) หน้าปกของวารสารที่ตีพิมพ์ (กรณีได้ใบตอบรับแต่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้อง
ส่ง) 4) สารบัญที่ปรากฏบทความและเลขหน้าที่ตีพิมพ์ (กรณีได้ใบตอบรับแต่ยังไม่ตีพิมพ์ไม่ต้องส่ง) 5) ไฟล์
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปรากฏ template และเลขหน้า ของวารสารฉบับนั้น (กรณียั งไม่
ตีพิมพ์ให้ส่งบทความที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว)
3.2.2 กรณีการนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ Proceeding) ประกอบด้วยไฟล์ word / pdf ให้ทาเป็นไฟล์เดียวโดยตั้งชื่อไฟล์ว่า
บทความแล้วตามด้วยชื่อสกุลของนักศึกษา ประกอบไปด้วย 1) หน้าปกจาก Proceeding 2) สารบัญจาก
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Proceeding เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อและเลขหน้าบทความของนักศึกษาที่นาเสนอ 3) รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พิจารณาบทความจาก Proceeding 4) บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ปรากฏเลขหน้าและ template ของ
สถาบันที่จัดงานจาก Proceeding และ 5) เกียรติบัตร
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การค้นหารายชือ่ วารสารที่รบั รองคุณภาพจากฐานข้อมูล TCI
1. เข้าไปที่เว็บไซค์ https://tci-thailand.org/ ไปที่เมนู ฐานข้อมูล TCI คลิกที่รายชื่อ
วารสารในฐานข้อมูล TCI ดังภาพประกอบ

2. ปรากฏรายชื่อวารสารทั้งหมด ให้พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการค้นให้ถูกต้อง จะปรากฏ
รายชื่อวารสารว่าอยู่ในฐานข้อมูล ใด ให้ print screen หน้าจอ ใส่ในแผ่น CD และพิมพ์ออกมาส่ง
เอกสารแนบ ดังตัวอย่างข้างล่างพิมพ์ชื่อ วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปรากฏรายชื่อวารสารและฐาน
TCI กลุ่มที่ 1
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เว็บไซต์งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
1. เข้าเว็บไซค์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. คลิกที่ Digital University
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3. คลิกที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

4. ปรากฏงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา ซึ่ง
จะปรากฏหน้าเว็บเป็น Graduate School/ระดับบัณฑิตศึกษา Staff/ติดต่อสอบถาม
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5. เมนูที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ/คู่มือนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการทาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ แบบฟอร์มสาหรับนักศึกษา คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
Template ฐานข้ อมู ล /วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฐานข้ อมูล วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บทความ
เผยแพร่ Conference in Thai ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า มาคลิ ก ดู และน าไปใช้ ใ นการท า
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และค้นหาเวทีวิจัย งานประชุมสัมมนาวิชาการ และวารสารที่สามารถลง
ตีพิมพ์ได้
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6. แบบฟอร์มสาหรับนักศึกษาที่ใช้ในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในแต่ละ
ขั้ นตอน ได้แ ก่ การขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การขอตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การขอลงพื้นที่สนามวิจัย การขอ
สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การขอตรวจการคัดลอกวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ การ
ขอสาเร็จการศึกษา ฯลฯ
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7. รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ซึ่งจะอธิบายส่วนประกอบ
ในแต่ละส่วน เช่น หน้าปก หน้าปกใน หน้าสารบัญ บทที่ 1 -5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติ
ผู้วิจัย
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8. การประชาสัมพันธ์การเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
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การติดต่อประสานงานกับงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
งานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
อาจารย์บริหารประจางานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
สานักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
และอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร 074-200300 ต่อ 359, 0862971458
E-mail: kettawa@hu.ac.th/
kettawa@hotmail.com

ผู้ประสานงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

อาจารย์พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ประสานงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และพัฒนาธุรกิจ
โทร 0-7420-0300 ต่อ 620, 0862971458
E-mail: porntip@hu.ac.th
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ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นางพิไลพร เกษตรสมบูรณ์
ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 074-200300 ต่อ 662, 0838232954
E-mail: pilaiporn@hu.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวมณฑาทิพย์ แดงนา
ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 074-200300 ต่อ 662
E-mail: montatip.da@hu.ac.th
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ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์สุภาวดี ธรรมรัตน์
ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 074-200300 ต่อ 632
E-mail: supavadee_t@hu.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
นางสาวกันติชา ภักดี
ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 074-200300 ต่อ 384
E-mail: kanticha@hu.ac.th

