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บทนํา
หนังสือคูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค0เพื่อให!ข!อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ข!อบังคับตางๆ สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในที่นี้จะใช!ชื่ อวา
วิทยาลัย แทนการกลาวชื่อ “วิทยาลัยการจัดการ”ระเบียบและข!อบังคับดังกลาวได!แก
•
•
•
•
•
•
•
•

ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร!างหลักสูตร
หลักเกณฑ0และการรับเข!าศึกษา
การขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แผนการศึกษา
การสอบรายวิชาและกฎแหงเกียรติยศ
การสําเร็จการศึกษา
การบริการทางการศึกษาแกนักศึกษา

กฎระเบียบและข!อบังคับในหนังสือคูมือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเลมนี้มีผลบังคับใช!กับนักศึกษาทุกคนที่
เข!าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบั ณฑิ ต(หลักสูตรไทย)ของวิทยาลัยการจัด การ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา
สามารถดาวน0โหลดหนังสือคูมือนี้ได!ทั้งจากเว็บไซต0ของวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนต!องศึกษากฎระเบียบและข!อบังคับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย ให!เข!าใจโดยตลอด เพื่อสามารถดําเนินการศึกษาให!ถูกต!อง การเพิกเฉยละเลย
ไมปฏิบัติหรือฝPาฝQนกฎระเบียบและข!อบังคับในเรื่องใดก็ตาม วิทยาลัย จะไมรับพิจารณาข!ออ!างหรือเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
กฎระเบียบและข!อบังคับที่ระบุไว!ในหนังสือคูมือนี้ให!ถือเป?นแนวทางปฏิบัติสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของวิทยาลัยการจัดการทั้งนี้
• มิได!หมายความทั้งหมดโดยรวม
• มิได!กอให!เกิดพันธะทางกฎหมาย
• วิทยาลัยการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก!ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎระเบียบและข!อบังคับข!อใดก็
ตามที่ระบุไว! ทั้งนี้ วิทยาลัย จะแจ!งให!นักศึกษาทราบลวงหน!าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อให!
นักศึกษาได!มีเวลาเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและข!อบังคับดังกลาว
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วิสัยทัศน)ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
สร!างความเป?นเลิศทางด!านสุขภาพ ศาสตร0 ศิลปR และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน0สุขแกมวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน)ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนวิทยาลัยการจัดการชั้นนําในเอเชียที่สามารถเสนอความรู$เพื่อแก$ไขป*ญหาและมีความรับผิดชอบแกสังคม

พันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาผู$บริหารมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบตอสังคมด$วยงานวิจัยและการมีสวนรวมในภาคอุตสาหกรรม

อัตลักษณ)บัณฑิต
ผู$บริหารที่เปนมืออาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม
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สCวนที่ 1 ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร>างหลักสูตร
วิทยาลัยการเปSดทําการสอนโดยมีจุดมุงหมายที่จะสร!างเครื่องมือด!านการบริหารจัดการที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ได!จริงตามบริบททางธุรกิจ และเสริมสร!างทักษะด!านการบริหารจัดการซึ่งเป?นปTจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ
แบบสากลให!มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) จําแนกออกเป?น 7 สาขา ได!แก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาขาการจัดการธุรกิจ
สาขาภาวะผู!ประกอบการและนวัตกรรม
สาขาการเงิน
สาขาทุนมนุษย0และการจัดการองค0กร
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการและกลยุทธ0
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

1. คําอธิบายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ชื่อยอ
ที่ตั้งวิทยาลัย

การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)
การจัดการมหาบัณฑิต
กจ.ม.
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2.หลักการและเหตุผล
1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล!อมทางธุรกิจที่กําลังเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและในตางประเทศนําไปสู
ความจําเป?นในการพัฒนาบุคลากรด!านการบริหารจัดการสมัยใหม หรือการสร!างผู!ประกอบการใหม
2. ภาคธุรกิจแสดงออกถึงความต!องการให!มีการปรับปรุงในเรื่องความมีประสิทธิภาพด!านการบริหารจัดการ
3. ยุคโลกาภิวัตน0ได!เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ที่สํา คัญในการเป?น บุคลากรด! านการบริห ารจัด การที่ประสบ
ความสําเร็จไปจากเดิม
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3.วัตถุประสงค)ของหลักสูตร
1. เพื่อตอบสนองความต!องการของนักศึกษาด!านธุรกิจที่ต!องการเรียนในสาขาวิชาที่ชวยสร!างเสริมทักษะและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการแขงขันในสภาพแวดล!อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. เพื่อเป?นการสร!างและเตรียมความพร!อมให!แกนักศึกษาสําหรับความรู!ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข!ามามี
บทบาทในภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป?นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจที่มีอยูแล!วของนักศึกษาให!มีประสิทธิภาพและ
มุงสูความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อยกระดับความเป?นมืออาชีพในการทํางาน และปลูกฝTงความรับผิดชอบตอสังคมให!แกนักศึกษา ทั้งเพื่อ
ประโยชน0ของตัวนักศึกษาเองและเพื่อประโยชน0ตอองค0กรและสังคม
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู!ทํางานที่มีความสนใจและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถ และ
เพิ่มพูนความรู! เพื่อนําไปปรับใช!กับการทํางานของตนเอง
5. เพื่อเป?นการเตรียมความพร!อมให!แกนักศึกษาสําหรับความรู!ด!านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข!ามามีบทบาท
สําคัญในภาคธุรกิจ
4.สาขาวิชา
หลั กสู ต รการจั ด การมหาบั ณฑิ ต เปS ด สอนในหลากหลายสาขาวิ ช า ดั งนั้ น ในการพิ จ ารณาเลื อกสาขาวิ ช า
นักศึกษาควรศึกษาคําอธิบายรายวิชาของแตละสาขาวิชาโดยละเอียด และขอคําปรึกษาจากเจ!าหน!าที่ของสาขาวิชาที่
ตนสนใจและจากอาจารย0ผู!สอน เพื่อประโยชน0ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต! อ งการของนั ก ศึ ก ษา ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ปS ด สอนในวิ ท ยาลั ย ได! รั บ การอนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือนเป?นที่เรียบร!อยแล!ว
5.โครงสร>างหลักสูตร
โครงสร!างหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน!อยกวา 45 หนวยกิตใน
ระบบไตรภาค ซึ่งประกอบด!วยรายวิชาบังคับ รายวิชาพื้นฐานสาขา รายวิชาเฉพาะสาขา และแบงการศึกษาออกเป?น 2
แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษา ก. เป?นแผนการศึกษาที่เลือกทําวิทยานิพนธ0 และแผนการศึกษา ข เป?นแผนการ
ศึกษาที่เลือกทําสารนิพนธ0 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมข!อ 32 และข!อ 33)
6.การจัดการเรียนการสอนและเวลาการศึกษา
วิทยาลัย ได!จัดการเรี ยนการสอนในระบบไตรภาค โดย 1 ปXการศึกษา แบงออกเป?น 3 ภาคการศึ กษา มี
ระยะเวลาการศึกษาจํานวน 14 สัปดาห0 (รวมสอบกลางภาคและปลายภาค) ประกอบด!วย
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เริ่มเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
ทั้งนี้การจัดการศึกษาแบงเป?น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.หลักสูตรภาคปกติ เป?นการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร0ถึงศุกร0 เวลา 09.00-12.00 และ/หรือ
เวลา 13.30-16.30
2.หลักสูตรภาคพิเศษ เป?นการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร0ถึงศุกร0 เวลา 18.00-21.00 และ/หรือ
วันเสาร0-วันอาทิตย0 เวลา 09.00-12.00 และ/หรือเวลา 13.30-16.30 และ/หรือเวลา 17.00-20.00
7.ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
1. นักศึกษาของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตมีระยะเวลาการศึกษา 5 ภาคการศึกษาในระบบไตรภาค แต
ต!องไมเกิน 5 ปXการศึกษา
2. นักศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปXการศึกษา ต!องพ!นสภาพการเป?นนักศึกษา

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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สCวนที่ 2 หลักเกณฑ)และวิธีการรับเข>าศึกษา
หลักเกณฑ0การรับนักศึกษาเข!าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของวิทยาลัยนั้นมีหลายประเด็นด!วยกัน วิทยาลัยมี
ความตั้งใจที่จะคัดเลือกนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา มีการกําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และเกณฑ0คะแนน
สําหรับการทดสอบอื่นๆ ตลอดจนการประเมินความรู!ความสามารถของผู!สมัครจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
อยางครบถ!วน
8.ผู>มีสิทธิ์สมัครเข>าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาลัยได!กําหนดคุณสมบัติของผู!สมัครเข!าศึกษาไว!ดังตอไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู!สมัครเข!าศึกษาต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทาที่
สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ผู!สมัครเข!าศึกษาต!องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 คะแนนสอบ TOEFL IBT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 54 หรือ
2.2 คะแนนสอบ TOEFL ITP, CBT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 480 หรือ
2.3 คะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ
2.4 คะแนนสอบผานตามเกณฑ0ผานความรู!ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 60
คะแนน ที่ จั ด สอบโดยสํ า นั ก งานโครงการศู น ย0 ภ าษาตางประเทศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบดังกลาวข!างต!นจะต!องมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปXนับจากวันสอบ ในกรณีที่ผู!สมัครเข!าศึกษา
ไมมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษข!างต!น วิทยาลัย จะพิจารณาให!ผู!สมัคร เข!าสอบข!อเขียนภาษาอังกฤษของวิทยาลัย
ในชวงเปSดรับสมัครนั้น และจะต!องสอบผานเกณฑ0ที่วิทยาลัยกําหนด
3 ผู!สมัครเข!าศึกษาต!องมีผลการทดสอบความรู!ความสามารถในการคํานวณทักษะการวิเคราะห0
ผู!สมัครเข!าศึกษาต!องมีผลการทดสอบ GMAT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 500 ซึ่งผลการสอบดังกลาวจะต!องมี
ระยะเวลาไมเกิน 5 ปXนับจากวันสอบ ในกรณีที่ผู!สมัครเข!าศึกษาไมมีผลคะแนนทดสอบข!างต!น วิทยาลัย จะพิจารณาให!
ผู!สมัคร เข!าสอบการวัดความสามารถเชิงวิเคราะห0 CMMU Test of Analytical Proficiency (CMMU-TAP) ในชวง
เปSดรับสมัครนั้น และจะต!องสอบผานเกณฑ0ที่วิทยาลัยกําหนด
4 ประสบการณ0การทํางาน
ผู! ส มั ค รเข! า ศึ ก ษาไมจํ า เป? น ต! อ งมี ป ระสบการณ0 ก ารทํ า งาน แตสํ า หรั บ ผู! ส มั ค รเข! า ศึ ก ษาในภาคพิ เ ศษ
ประสบการณ0การทํางานถือเป?นคุณสมบัติพิเศษในการพิจารณารับเข!าศึกษา
5
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่สําคัญ ได!แก
5.1 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ0
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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5.2 สําเนาบัตรประชาชน
5.3 หนังสือแนะนํา ตัว และเปwา หมายการศึ กษา (Statement of Purpose) พิมพ0เป?นภาษาไทย มี
ความยาว 250 – 300 คํา ระบุวัตถุประสงค0ของการเข!าศึกษา จุดมุงหมายในการศึกษา และ
แผนการทํางานในอนาคต โดยต!องอธิบายให!ชัดเจนวาประเด็นดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สอดคล!องอยางไรกับการสมัครเข!าศึกษาในสาขาวิชานั้นเพื่อประกอบการพิจารณาการสมัคร
9.การรับเข>าศึกษา
ผู!สมัครต!องผานการทดสอบข!อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ0 หรือวิธีการอื่นใดตามที่วิทยาลัยประกาศให!
ทราบ
10. ทุนการศึกษา
10.1 คุณสมบัติผู!รับทุนการศึกษา
วิ ท ยาลั ย มี น โยบายสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให! กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ลิ ศ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง
ทุนการศึกษาที่ได!รับนั้นเป?นทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน ตามประกาศและข!อกําหนดให!ทุนการศึกษาปX พ.ศ. 2554
โดยมีคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษามีดังตอไปนี้
10.1.1 ผู! ส มั ค รต! อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเกี ย รติ นิ ย มในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาเที ย บเทาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการข! า ราชการพลเรื อน (ก.พ.) หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
10.1.2 ผู!สมัครต!องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข!อกําหนดดังตอไปนี้
10.1.2.1 หลักสูตรนานาชาติ ต!องสงผล IELTS ที่ได!คะแนน 6.0 หรือ TOEFL 550 ซึ่งผล
การศึกษาต!องมีอายุไมเกิน 2 ปXนับจากวันสอบ
10.1.2.2 หลักสูตรไทย ต!องสงผลคะแนน MU-TEST ที่ได!คะแนน 80 ขึ้นไป ซึ่งผลการศึกษา
ต!องมีอายุไมเกิน 2 ปXนับจากวันสอบ
10.1.3 หากนักศึกษาไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษจากภายนอก นักศึกษาต!องทําการสอบกับ ทาง
วิทยาลัยตามวันเวลาที่วิทยาลัยกําหนด โดยได!คะแนนไมต่ํากวาข!อกําหนดในข!อ 10.1.2
หากผู!สมัครมีคุณสมบัติครบถ!วนตามข!างต!น ผู!สมัครต!องสงเอกสารเจตจํานงในการขอทุนการศึกษา และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมภายในวันสอบข!อเขียน โดยมีเอกสารดังตอไปนี้
1. แบบฟอร0มในการขอทุนการศึกษา
2. หนังสือรับรองจากอาจารย0ผู!สอนในระดับปริญญาตรี เป?นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารบรรยายเจตจํานงในการรับทุนการศึกษา โดยพิมพ0เป?นภาษาอังกฤษ 1 หน!ากระดาษ A4
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10.2 ข!อกําหนดการรับทุนการศึกษา
สําหรับขั้นตอนการรับทุน ผู!สมัครต!องผานการสอบสัมภาษณ0เข!าเป?นนักศึกษาวิทยาลัยและได!ผลผานในการ
สัมภาษณ0กอน โดยวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารขอทุนเพิ่มเติม และจะประกาศให!นักศึกษาเข!ามาทําการ
สอบสัมภาษณ0เพื่อรับทุนการศึกษาอีกครั้ง เมื่อนักศึกษาได!รับทุนการศึกษาเรียบร!อยแล!ว นักศึกษาต!องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ0ของนักศึกษาวิทยาลัยอยางเครงครัด และมีกฎเกณฑ0เพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาที่ได!รับทุนการศึกษาดังตอไปนี้
1. นักศึกษาต!องเลือกเรียนแผนการศึกษา ก. เพื่อทําวิทยานิพนธ0 เทานั้น
2. นักศึกษาทํา วิทยานิพนธ0 เป?นภาษาอังกฤษ และต!องได!การนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ
หรือ นานาชาติ
3. นักศึกษาต!องรักษาผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษาไมน!อยกวา 3.50 ในทุกๆ ภาคการศึกษา
4. นักศึกษาต!องสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปXการศึกษา
หากนักศึกษาไมสามารถทําตามข!อปฏิบัติ และกฎเกณฑ0ของนักศึกษาวิทยาลัยที่ได!รับทุนแล!ว นักศึกษาต!อง
ชําระทุนเต็มจํานวนคืนให!แกวิทยาลัยภายในวันและเวลาที่กําหนด
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สCวนที่ 3 การขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
11.การขึ้นทะเบียนเปMนนักศึกษา
ผู!ผานเกณฑ0การรับเข!าศึกษาตามข!อที่ 9 ต!องได!รับจดหมายตอบรับเข!าศึกษาของวิทยาลัย จากงานสนับสนุน
การศึกษาและวิชาการ เป?นลายลักษณ0อักษร และต!องปฏิบัติตามกําหนดการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียมของ
วิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ทางวิทยาลัยกําหนด หากพ!นกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์การเป?นนักศึกษา
11.1 การขอเลื่อนการศึกษา
นักศึกษาต!องขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยต!องชําระคาธรรมเนียมเข!า และคาเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทั้งหมด
ทั้งนี้การขอเลื่อนการศึกษานั้นสามารถขอเลื่อนการศึกษาได!ครั้งละ 1 รุนการศึกษา โดยไมเกิน 1 ปXการศึกษาและนับ
อายุ ก ารศึ ก ษาจากรุ นที่ รั บ เข! า ทั้ ง นี้ ก ารขอเลื่ อ นการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาต! อ งยื่ น ใบคํ า ร! อ งและได! รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการวิชาการ
12.ประเภทของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาสามัญ (Full Graduate Student Status)
หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ!วนตามเกณฑ0การรับเข!าศึกษาที่วิทยาลัยกําหนด หรือเป?นนักศึกษาที่
เปลี่ยนสถานภาพจากการเป?นนักศึกษาทดลองเรียนมาเป?นนักศึกษาสามัญ ทั้งนี้นักศึกษาต!องรักษาสถานภาพการเป?น
นักศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาต!องได!ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
13.การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน
เพื่อเป?นการเตรียมความพร!อมให!แกนักศึกษาใหมกอนเปSดภาคการศึกษาจริง วิทยาลัย ได!จัดรายวิชาเสริม
พื้นฐานประกอบด!วยรายวิชาดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การบัญชี
เสริมทักษะด!านการจัดการ
คณิตศาสตร0ทางธุรกิจ (สําหรับสาขาวิชาการเงิน)
สถิติเพื่อการจัดการ (สําหรับบางสาขาวิชา)

13.1 การยกเว!นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
13.1.1 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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นักศึกษาจะได!รับการยกเว!นการเรียนวิชาเสริมปรับพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไข
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
• คะแนนสอบ TOEFL IBT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 54 หรือ
• คะแนนสอบTOEFL ITP, CBT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 480 หรือ
• คะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ
• คะแนนสอบความรู!ภาษาอังกฤษ MU-TEST ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 60 คะแนน ที่
• เกณฑ0อื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกําหนด
13.1.2 วิชาบัญชี
นักศึกษาจะได!รับการยกเว!นการเรียนวิชาเสริมปรับพื้นฐานในวิชาบัญชี ตามเงื่อนไขอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
• นักศึกษาต!องผานวิชาบัญชี และ/หรือ วิชาการเงิน ไมน!อยกวา 3 วิชาและมีผลการเรียน
ไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา และนักศึกษาต!องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญา
โทมาแล!วไมเกินกวา 5 ปX
• หรือนักศึกษาทํางานปTจจุบันด!านการเงินหรือบัญชี และมีอายุงานไมต่ํากวา 1 ปX
13.1.3 สําหรับรายวิชาเสริมพื้นฐาน คณิตศาสตร0ทางธุรกิจ / สถิติเพื่อการจัดการ / เสริมทักษะด!าน
การจัดการ ไมมีการยกเว!นการเรียนวิชาดังกลาว
ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานดังกลาวข!างต!น จะต!องได!รับผลการศึกษาพอใจ “S” ทุกรายวิชา
14.การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
1. นักศึกษาต!องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให!ครบถ!วนตามโครงสร!างและแผนการศึกษาของหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนดให!มีการลงทะเบียนเรียน และต!องชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
วิทยาลัย
2. นักศึกษาต!องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยกําหนดให!นักศึกษาต!องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3 หนวยกิต แตไมเกิน 12
หนวยกิต
3. นักศึกษาที่ประสงค0จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษา มากกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 12
หนวยกิต จะต!องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 นักศึกษาต!องดําเนินการยื่นใบคําร!องเป?นลายลักษณ0อักษรและ
ต!องได!รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว!ตามรายละเอียดข!อ 43 เรื่องการยื่นใบคํา
ร!อง

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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4. นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยไมได!แจ!งกับวิทยาลัยเป?นลายลักษณ0อักษรให!ถือวานักศึกษาผู!นั้น
พ!นสภาพการเป?นนักศึกษา
15.การเพิ่ม / ลด ถอนรายวิชา
การขอเพิ่ม/ลด หรือถอนรายวิชาจะต!องได!รับความเห็นชอบจากอาจารย0ผู!สอน และต!องกระทําภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว!ในปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถกระทําได!ด!วยด!วยขั้นตอนตอไปนี้
1. ยื่นใบคําร!องขอถอนรายวิชาและยื่นตองานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากนักศึกษาทําการขอลด
หรือถอนรายวิชาในระยะเวลาที่กําหนดจะได!รับการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเป?นไปตาม ประกาศวิทยาลัย
เรื่อง ข!อปฏิบัติในการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา(ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข!อ27)
2. การขอถอนรายวิชาให!กระทําได!จนถึงชวงหลังสอบกลางภาค (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอบกลางภาค)
ในกรณีนี้นักศึกษาจะไมได!รับคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และสัญลักษณ0 W จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาแม!วา
รายวิชานั้นจะถูกถอนไปแล!วก็ตาม ซึ่งสัญลักษณ0 W จะไมนํามาคิดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
3. การยื่นใบคํ าร! องขอถอนรายวิช าหลังพ! น กํา หนด นักศึกษาจะได! รับสั ญลั กษณ0 F ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาสําหรับรายวิชานั้น
16.การลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อปรับผลการศึกษา
นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อปรับผลการศึกษาได! โดย
1. นักศึกษาต!องได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการสําหรับการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้น
2. ผลการศึกษาครั้งสุดท!ายของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําจะนํามาคํานวณผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
แทนผลการศึกษาที่มีอยูเดิมของรายวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ในใบแสดงผลการศึกษาจะยังคงแสดงผลการศึกษาครั้งแรกของ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
17.การศึกษาโดยไมCนับหนCวยกิต
นักศึกษาอาจลงทะเบียนขอเข!ารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิตในรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดได! โดยต!องได!รับความ
เห็นชอบจากอาจารย0ผู!สอนกอน ทั้งนี้อาจารย0ผู!สอนอาจกําหนดหลักเกณฑ0ในการเข!าเรียนแบบรวมฟTงการบรรยาย
สําหรับนักศึกษาได! เชน เกณฑ0คะแนนจิตพิสัย และการทํารายงาน เป?นต!น
1. นักศึกษายื่นใบคําร!องขอลงทะเบียนเข!ารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ที่งานสนับสนุนการศึกษาและ
วิชาการ ซึ่งจะต!องชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป?นผู!รวมฟTงการบรรยายจะได!รับสัญลักษณ0 AU ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา ซึ่งจะไมมีการนับหนวยกิตและไมมีการคิดผลคะแนนเฉลี่ย
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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18.การย>ายสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอย!ายสาขาวิชาได! โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาต!องดําเนินการยื่นใบคําร!องขอย!ายสาขาวิชาโดยต!องได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการ ให!แล!วเสร็จสิ้นกอนเริ่มภาคการศึกษาที่ 2 และสามารถย!ายได!เพียงครั้งเดียว
2. นักศึกษายื่นใบคําร!องขอย!ายสาขาวิชาได!ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้ใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครเดิมของนักศึกษาจะถูกนําขึ้นมาพิจารณาใหมอีกครั้ง ในกรณีที่สาขาวิชานั้นยังสามารถรับนักศึกษา
เพิ่มเติมได! กลุมสาขาวิชาจะทําการนัดหมายนักศึกษาเพื่อสอบสัมภาษณ0ตอไป
3. เมื่อนักศึกษาได!เข!าศึกษาในสาขาวิชาใหมแล!ว นักศึกษาต!องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาตามที่สาขาวิชา
กําหนด
4. นักศึกษาไมสามารถขอย!ายจากหลักสูตรไทยไปหลักสูตรนานาชาติได!
5. การอนุมัติการขอโอนย!ายเป?นดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการ ทั้งนี้ดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
ถือเป?นข!อสิ้นสุด
19.การชําระคCาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ประกอบด!วย คาธรรมเนียมแรก
เข!า (Entrance Fee) คาบํารุงการศึกษา (Matriculation Fee) จํานวน 5 ภาคการศึกษา และคาธรรมเนียมรายหนวย
กิต (Credit Fee) ไมน!อยกวา 45 หนวยกิต ทั้งนี้ ไมรวมคาลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
1. คาธรรมเนียมแรกเข!าเป?นคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อผู!สมัครได!ขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาแรกเข!า
2. คาบํารุงการศึกษาเป?นคาธรรมเนียมเหมารวมเพื่อใช!สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในวิทยาลัย
แบงชําระเป?นรายภาคการศึกษา หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 5 นักศึกษาต!องชําระคาบํ ารุง
การศึกษาให!ครบ 5 ภาคการศึกษา โดยชําระภายในกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนตามปกติ
3. คาธรรมเนียมรายหนวยกิตเป?นการชําระคาลงทะเบียนเรียนตามจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น
4. ในกรณีที่นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต!องชําระคาบํารุง
การศึกษา 5,000 บาทตอภาคการศึกษา และ คาธรรมเนียมรายหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ทุกภาคการศึกษาจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา
5. นักศึกษาสามารถอานและทําความเข!าใจข!อมูลเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ได!ที่
เว็บไซต0ของวิทยาลัย

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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20.การติดสภาพวิทยาทัณฑ)
นักศึกษาที่ได!ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะติดสภาพวิทยาทัณฑ0 ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติดังตอไปนี้
1. นักศึกษาที่ติดสภาพวิทยาทัณฑ0ต!องขอคําแนะนําเพื่อปรับแผนการศึกษาใหม
2. นักศึกษาที่ติดสภาพวิทยาทัณฑ0ต!องลงทะเบียนเรียนไมเกิน 2 รายวิชา (6 หนวยกิต) ในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาติดสภาพวิทยาทัณฑ0
3. หากนักศึกษาได!ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 เป?นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน นักศึกษาจะต!อง
พ!นสภาพการเป?นนักศึกษา
4. การคื น เงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป? น ไปตาม ประกาศวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ข! อ ปฏิ บั ติ ใ นการขอคื น เงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษา(ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข!อ27)
21.การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปMนนักศึกษา
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร!างหลักสูตร แตยังไมปรากฏผลผานอยางสมบูรณ0ในรายวิชา
วิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0 ให!ดําเนินการให!แล!วเสร็จภายในหนึ่งเทอม โดยไมต!องลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป?น
นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 5,000 บาท ในภาคเรียนที่ 6 ถ!านักศึกษาไมสามารถ
ดําเนินการให!แล!วเสร็จได!ภายในหนึ่งเทอม นักศึกษาจะต!องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาโดย
เริ่มตั้งแตภาคการศึกษาที่ 6 เป?นต!นไป จนกวาจะปรากฏผลผานอยางสมบูรณ0ในรายวิชาวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0
(ต!องสงเลมวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0ฉบับสมบูรณ0)
2. การรั กษาสถานภาพนั กศึ กษาเป? น ความรั บ ผิด ชอบของนั กศึ กษา การละเลยไมปฏิ บั ติไมวาจะในภาค
การศึกษาใดในชวงที่ศึกษาอยู สงผลให!นักศึกษาผู!นั้นขาดคุณสมบัติที่จะศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตนสังกัด และจะถูก
จําหนายชื่อออกจากวิทยาลัย
22.การลาพักการศึกษา
นักศึกษาอาจมีเหตุจําเป?นทําให!ต!องหยุดกิจกรรมด!านการศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งของการศึกษา นักศึกษา
ต!องยื่นใบคําร!องขอลาพักการศึกษา และได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว!
ตามรายละเอียดข!อ 43 เรื่องการยื่นใบคําร!อง
1. การลาพักการศึกษาให!กระทําได!อยางน!อยหนึ่งภาคการศึกษา แตต!องไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถ!า
จําเป?นต!องลาพักการศึกษาตอไปอีกให!ยื่นใบคําร!องขอลาพักได!อีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา และได!รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ
2. ในระหวางการลาพักการศึกษา นักศึกษาต!องชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา 3,000 บาท ตอภาค
การศึกษา นักศึกษาจะไมได!รับอนุญาตให!กระทําการดังตอไปนี้
2.1 ไมอนุญาตให!เข!าสอบรายวิชาใดๆ และการสอบประมวลความรู!
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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2.2 ไมสามารถขึ้นทะเบียนขอสําเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาจะถูกจําหนายชื่อออกจากวิทยาลัย
3. หากนักศึกษาหยุดพักการศึกษาโดยไมได!รับอนุญาตจากวิทยาลัยเป?นลายลักษณ0อักษร ให!ถือวานักศึกษาผู!
นั้นพ!นสภาพการเป?นนักศึกษา
4. การคื น เงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป? น ไปตาม ประกาศวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ข! อ ปฏิ บั ติ ใ นการขอคื น เงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษา(ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข!อ27)
23.การลาออกจากวิทยาลัย
หากนั กศึ กษาประสงค0 จ ะขอลาออกจากวิ ท ยาลั ย นั กศึ กษาต! อ งยื่ น ใบคํ า ร! อ งขอลาออกตองานสนั บ สนุ น
การศึกษาและวิช าการและต! องได!รั บ การเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการและได!รับ อนุมัติจากคณบดีวิ ทยาลั ย
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว!ตามรายละเอียดข!อ 43 เรื่องการยื่นใบคําร!อง ทั้งนี้การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
เป?นไปตาม ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ข!อปฏิบัติในการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข!อ
27)
24.คCาปรับลCาช>า
วิทยาลัยได!กําหนดระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไว!ใน ปฎิทินการศึกษา หากนักศึกษาชําระลาช!า
จะต!องเสียคาปรับ ตามประกาศคาปรับลาช!าของวิทยาลัย ดังนี้
1. ตั้งแตวันที่ 1 ถึง 10 วันทําการแรกนับตั้งแตวันสิ้นสุดของการจายคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา
นักศึกษาเสียคาปรับ 200 บาทตอวัน
2. ตั้งแตวันที่ 11 ถึง 20 วันทําการนับตั้งแตวันสิ้นสุดของการจายคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา
นักศึกษาเสียคาปรับ 300 บาทตอวัน
3. คาปรับลาช!าสูงสุดไมเกิน 5,000 บาท ตอภาคการศึกษา
ในกรณีที่เกิน 20 วันทําการนับตั้งแตวันสิ้นสุดของการจายคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา และ
นักศึกษาไมได!ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนและตัดพ!นสภาพนักศึกษา
25.การพ>นสภาพการเปMนนักศึกษา
นักศึกษาจะพ!นสภาพการเป?นนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
25.1 นักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง หรือมีผลคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 เป?นเวลา 2 ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนติดตอกัน
25.2 นักศึกษาทดลองเรียนได!ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ในภาคการศึกษาแรก
25.3 นักศึกษาที่สอบประมวลความรู!ครั้งที่ 2 ไมผาน
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)

18 | หน!า

25.4 นักศึกษาผู!กระทําการฝPาฝQนหรือละเมิดกฎระเบียบและข!อบังคับของมหาวิทยาลัย มหิดลในเรื่องตอไปนี้
25.4.1 การคัดลอก การแอบอ!าง และ/หรือการปลอมแปลงผลงานวิจัยหรือ
25.4.2 ผลงานวิชาการของผู!อื่น
25.4.3 กระทําการทุจริตในการสอบหรือการทดสอบใดๆ
25.4.4 สร!างความเสียหายให!แกทรัพย0สินของวิทยาลัย
25.4.5 การใช!ยาเสพติด การเลนพนัน การลักทรัพย0 หรือมีความประพฤติในทางที่ไมเหมาะสมและ
เสื่อมเสีย
25.5 นักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปXการศึกษา
25.6 นักศึกษาที่หยุดพักการศึกษาหรือไมลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา โดยไมได!แจ!งทางวิทยาลัย
เป?นลายลักษณ0อักษร
25.7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและไมได!ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด
การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเป?นไปตาม ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ข!อปฏิบัติในการขอคืนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา(ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข!อ27)
26.การคืนสภาพการเปMนนักศึกษา
นักศึกษาที่พ!นสภาพการเป?นนักศึกษาตามข!อ 25.6 และ 25.7 สามารถยื่นใบคําร!องขอคืนสภาพเป?นนักศึกษา
และต!องได!รับการอนุมัติจากคณบดี โดยนักศึกษาต!องชําระคาธรรมเนียมการคืนสภาพการเป?นนักศึกษาจํานวนเงิน
5,000 บาท พร!อมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ,คาลาพักการศึกษา และคาปรับลาช!า
27.การคืนคCาธรรมเนียมการศึกษา
การขอคืนเงินคาธรรมเนียมตามประกาศวิทยาลัย เรื่อง ข!อปฏิบัติในการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาหนวยกิต ดังตอไปนี้
1. คาธรรมเนียมแรกเข!า (Entrance Fee)
หากนักศึกษาชําระเงินแล!ว วิทยาลัยไมมีการคืนเงินคาธรรมเนียมแรกเข!า
2. นักศึกษาลาออกจากการศึกษา หรือ ลาพักการศึกษา
2.1 คาบํารุงการศึกษา (Matriculation Fee)
กรณียื่นใบคําร!องขอลาออกจากการศึกษาหรือลาพักการศึกษา กอนเปSดภาคการศึกษา วิทยาลัย
จะคืนคาบํารุงการศึกษาให!เต็มจํานวน หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว วิทยาลัย จะไมคืนคา
บํารุงการศึกษา
2.2 คาธรรมเนียมรายหนวยกิต (Credit Fee)

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

กรณียื่นใบคําร!องลาออกจากการศึกษาหรือลาพักการศึกษา ภายใน 7 วัน นับจากวันเปSดภาค
การศึกษา วิทยาลัย จะคืนคาธรรมเนียมรายหนวยกิตให!เต็มจํานวน หากเกินกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว วิทยาลัย จะไมคืนคาธรรมเนียมรายหนวยกิต
การลด หรือถอนรายวิชา
3.1 กรณียื่นใบคําร!องขอลดหรือถอนรายวิชา ภายในชวงระยะเวลาเพิ่มถอนรายวิชาตามประกาศ
ปฎิทินการศึกษา วิทยาลัย จะคืนเงินเฉพาะคาธรรมเนียมรายหนวยกิตของวิชาที่ขอลดเทานั้น
3.2 กรณียื่นใบคําร!องขอลดหรือถอนรายวิชา ภายหลังชวงระยะเวลาเพิ่มถอนรายวิชาตามประกาศ
ปฎิทินการศึกษา วิทยาลัย จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมรายหนวยกิตและให!ถือเป?น Withdrawal
ของวิชานั้น และชื่อวิชานี้ยังปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาเป?น W
3.3 ไมคืนคาบํารุงการศึกษา
การขอคืนเงินเนื่องจากชําระเกิน
ให!นักศึกษายื่นใบคําร!องขอคืนเงิน วิทยาลัยจะคืนเงินสวนเกินให!เมื่อได!รับการตรวจสอบแล!ว
วิทยาลัยจะพิจารณาคืนคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมรายหนวยกิตที่ได!ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นเต็มจํานวนให!แกนักศึกษาที่พ!นสภาพ ตามข!อ 25.1 , 25.2 และ 25.3 เทานั้น
นักศึกษาที่ติดสภาพวิทยาทัณฑ0จะได!คืนคาธรรมเนียมรายหนวยกิตในรายวิชาที่ขอลดเทานั้น
คาธรรมเนียมลาพักการศึกษา คาธรรมเนียมรักษาสภาพ คาปรับลาช!า ไมสามารถขอคืนเงินได!ในทุกกรณี
นักศึกษาที่ได!รับการยกเว!นคาเรียนวิชาเสริมพื้นฐานสามารถขอคืนเงินได!ภายใน 14 วัน นับจากวันเปSด
เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามที่วิทยาลัยกําหนด
นักศึกษายื่ นใบคํา ร! องขอคื นคาธรรมเนีย มการศึกษาพร! อมแนบสํ าเนาใบเสร็จรั บเงิ น และสําเนาบั ต ร
ประชาชน ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว!ตามรายละเอียดข!อ 43 เรื่องการยื่นใบคําร!อง ได!ที่งานสนับสนุน
การศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้วิทยาลัย จะดําเนินการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเป?นเช็คสั่งจายในนามของ
นักศึกษาเทานั้น

28.การรับและเทียบโอนหนCวยกิต
28.1 การเทียบโอนข!ามสถาบัน นักศึกษาที่จะทําการเทียบโอนจะต!อง
1. ผานการคัดเลือกเข!าศึกษาตอที่วิทยาลัย
2. รายวิชาที่นักศึกษาจะนํามาเทียบโอนหนวยกิตนั้นต!องเป?นรายวิชาที่สําเร็จในระดับมหาบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได!รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต!องเป?นรายวิชาที่เรียนมาแล!วไมเกิน 5 ปX นับจากปX
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและต!องเป?นรายวิชาที่ได!รับการประเมินผลได!สัญลักษณ0ไม
ต่ํากวา B
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3. รายวิชาที่นักศึกษาจะนํามาเทียบโอนหนวยกิตต!องมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได!กับรายวิชาที่เปSด
สอนของวิ ทยาลั ย กลาวคื อ เมื่ อเที ย บเคี ย งกั บ รายวิ ช าที่ เ ปS ด สอนของวิ ทยาลั ย แล! ว รายวิ ช า
ดังกลาวต!องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมน!อยกวาร!อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบของวิทยาลัย
ทั้งนี้ จํานวนหนวยกิตสูงสุดที่สามารถรับและเทียบโอนได!ต!องไมเกิน 12 หนวยกิต ทั้งนี้ผลสอบ
ประมวลความรู!และวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0ไมสามารถโอนหนวยกิตได!
4. นักศึกษาต!องชําระคาธรรมเนียมหนวยกิตการเทียบโอน และต!องชําระคาบํารุงการศึกษาให!ครบ
ตามหลักสูตร
5. นักศึกษายื่นใบคําร!องขอเทียบโอนหนวยกิตได!ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ พร!อมทั้งยื่น
ใบแสดงผลการศึกษาและคําอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต เพื่องานสนับสนุนการศึกษา
และวิชาการ จะได!พิจารณาศึกษาเทียบเคียงในเนื้อหาวิชาตอไป ทั้งนี้ การขอรับและเทียบโอน
หนวยกิตต!องได!รับความเห็นชอบจากรองคณบดีงานวิชาการ
28.2 การเทียบโอนภายในวิทยาลัย นักศึกษาที่จะทําการเทียบโอนจะต!อง
1. เป?นนักศึกษาของวิทยาลัยที่พ!นสภาพการเป?นนักศึกษา หรือ นักศึกษาปTจจุบันที่ต!องการเปลี่ยน
ภาค (Study Mode) ภายในหลักสูตรปTจจุบัน
2. นักศึกษาต!องผานกระบวนการคัดเลือกเข!าศึกษา
3. รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได!ต!องไมเกิน 5 ปX นับจากปXการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
4. รายวิชาที่นักศึกษาจะนํามาเทียบโอนหนวยกิตต!องมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได!กับรายวิชาที่เปSด
สอนของวิทยาลัย กลาวคือ เมื่อเทียบเคียงกับรายวิชาที่เปSดสอนของวิทยาลัย แล!ว รายวิชา
ดังกลาวต!องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมน!อยกวาร!อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบของวิทยาลัย
ทั้งนี้ สําหรับวิชาที่เทียบโอนต!องได!สัญลักษณ0ไมต่ํากวา B ทั้งนี้ผลสอบประมวลความรู!และ
วิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0ไมสามารถโอนหนวยกิตได!
5. นักศึกษาต!องชําระคาธรรมเนียมหนวยกิตการเทียบโอน และต!องชําระคาบํารุงการศึกษาให!ครบ
ตามหลักสูตร
6. นักศึกษายื่นใบคําร!องขอเทียบโอนหนวยกิตได!ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ พร!อมทั้งยื่น
ใบแสดงผลการศึกษาและคําอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต เพื่องานสนับสนุนการศึกษา
และวิชาการ จะได!พิจารณาศึกษาเทียบเคียงในเนื้อหาวิชาตอไป ทั้งนี้ การขอรับและเทียบโอน
หนวยกิตต!องได!รับความเห็นชอบจากรองคณบดีงานวิชาการ
29.การเข>ารCวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
เพื่อเป?นการสงเสริมให!นักศึกษาได!รับความรู!และประสบการณ0ในการศึกษาในตางประเทศ งานวิเทศสัมพันธ0ได!
จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในตางประเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาโท ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อสงเสริมให!นักศึกษาได!รับประสบการณ0การศึกษาและการใช!ชีวิตในตางประเทศ รวมทั้ง
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โอกาสในการสัมผัสสังคมของนักศึกษาตางชาติและเรียนรู!วัฒนธรรมของประเทศตางๆ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถ
เทียบโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศมายังวิทยาลัยได!อีกด!วย
29.1 เกณฑ0การสมัครเข!ารวมโครงการแลกเปลี่ยน
งานวิเทศสัมพันธ0ได!กําหนดคุณสมบัติของผู!สมัครเข!ารวมโครงการไว!ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาต!องลงทะเบียนเรียนแล!วไมต่ํากวา 3 ภาคการศึกษา
2. ต!องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.20
3. ต!องแสดงหลักฐานความรู!ความสามารถด!านภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL paper based 550 หรือ
- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL computer based 213 หรือ
- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79 หรือ
- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0
ทั้งนี้ ผลการสอบดังกลาวจะต!องมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปX
4. ต!องผานการสอบประมวลความรู!เป?นที่เรียบร!อยแล!ว*
* กรณีที่ยังไมได$ผานการสอบในชวงเวลาที่เป2ดรับสมัคร นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐาน
การสมัครได$ และนําผลการสอบประมวลความรู$มายื่นกอนออกเดินทางไปเข$ารวมโครงการที่มหาวิทยาลัยคูสัญญา
นักศึกษาสามารถสอบถามข$อมูลเพิ่มเติมได$ที่ งานวิเทศสัมพันธ8
29.2 วิธีการสมัครและคัดเลือกเข!ารวมโครงการ
งานวิเทศสัมพั นธ0จั ด กิจ กรรมที่เ รีย กวา “Information Session” เพื่อให!ข!อมูล เกี่ ยวกับโครงการนั กศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนเป?นประจําทุกปX ปXละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ0และเดือนกันยายน กอนการเปSดรับสมัครนักศึกษาเข!ารวม
โครงการ ดังนั้น นักศึกษาควรเข!ารวมฟTงการบรรยายดังกลาวเพื่อรับทราบข!อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาและ
กระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาสามารถสมัครเข!ารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยสามารถกรอกใบสมัครได!ที่เว็บไซต0ของงาน
วิเทศสัมพันธ0 ในการสมัครนักศึกษาต!องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังตอไปนี้
1. ใบแสดงผลการศึกษาซึ่งมีผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปTจจุบัน
2. ใบแสดงหลักฐานความรู!ความสามารถด!านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
3. เรียงความวัตถุประสงค0การสมัครเข!ารวมโครงการ
4. ประวัติสวนตัว
5. สําเนาหนังสือเดินทาง
หลังจากปSดรับสมัครนักศึกษาจะได!รับการติดตอเพื่อสอบสัมภาษณ0และจะได!รับการแจ!งผลการสมัครภายใน
หนึ่งสัปดาห0 นักศึกษาผู!ผานการคัดเลือกจะได!รับการติดตอเพื่อดําเนินการกรอกใบสมัครของมหาวิทยาลัยคูสัญญาตอไป
29.3 การเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเป?นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
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1. นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร! อ งเพื่ อ ขอเที ย บรายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย คู สั ญ ญา โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถดู
รายละเอี ย ดรายวิ ชาตางๆ ที่ เ ปS ด สอนในแตละภาคการศึ กษาได!จ ากเว็ บไซต0 ของมหาวิทยาลัย
คูสัญญา
2. การเทียบโอนรายวิชาต!องได!รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ
3. ลงทะเบียนรายวิชาของวิทยาลัยฯ ตามที่ได!รับอนุมัติในภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
การเทียบโอนหนวยกิตที่ได!รับจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาจะปรากฏอยูในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาโดย
กําหนดให!เป?นตัวอักษรสัญลักษณ0 “S”เทียบได!กับ “พอใจ” หรือ “U” เทียบได!กับ “ไมพอใจ” หรือ “AU” เทียบได!กับ
“การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต”
29.4 การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาที่เข!ารวมโครงการแลกเปลี่ยนจะได!รับการยกเว!นการชําระคาเลาเรียนให!แกมหาวิทยาลัยคูสัญญา แต
ต!องชําระคาลงทะเบียนเรียนตามจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นที่วิทยาลัย ทั้งนี้
นักศึกษาต!องรับผิดชอบคาใช!จายที่จําเป?นอื่นๆด!วยตนเอง อันได!แก คาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร ประกันสุขภาพ และ
อื่นๆ สําหรับประมาณการคาใช!จายในตางประเทศ นักศึกษาสามารถดูได!จากเว็บไซต0ของมหาวิทยาลัยคูสัญญา
29.5 ข!อกําหนดในการเข!ารวมโครงการ
1. นักศึกษาต!องเข!ารวมโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดจนสิ้นสุดโครงการและจะต!องยื่นเอกสาร Certificate
of Arrival and Departure ให!แกงานวิเทศสัมพันธ0ภายในหนึ่งสัปดาห0หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. นักศึกษาที่ไมสามารถเข!ารวมโครงการได!ด!วยเหตุผลที่จําเป?นใดๆก็ตามต!องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความจําเป?นดังกลาวเพื่อพิจารณาภายในกําหนดเวลาการเพิกถอนสิทธิการเข!ารวมโครงการ
3. นักศึกษาที่สละสิทธิการเข!ารวมโครงการหลังจากพ!นกําหนดเวลาเพิกถอนสิทธิจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นที่วิทยาลัย
4. นักศึกษาที่สอบไมผานในรายวิชาใดก็ตามที่ลงทะเบียนเรียนไว!ที่มหาวิทยาลัยคูสัญญา ต!องลงทะเบียนเรียน
ใหมให!ครบตามหลักสูตร
หมายเหตุ นักศึกษาต!องเป?นผู!รับผิดชอบในการดําเนินการขอวีซาและคาธรรมเนียมการขอวีซาด!วยตนเอง เอกสารที่
สําคัญในการขอวีซาได!แก หนังสือตอบรับเข!าศึกษาจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา หนังสือรับรองที่พักในระหวางที่ศึกษา
และหลักฐานแสดงสถานะการเงิน อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาข!อมูลเพิ่มเติมเรื่องการดําเนินการขอวีซาจากเว็บไซต0ของ
สถานฑูตประเทศนั้นๆ
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สCวนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
30.เกณฑ)การวัดผล
มหาวิทยาลัยมหิดลได!กําหนดระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา ให!กระทําเป? น
สัญลักษณ0และมีความหมายและแต!มประจํา ดังตอไปนี้
สัญลักษณ0 แต!มประจํา
A
4.00
B+
3.50
B
3.00
C+
2.50
C
2.00
D+
1.50
D
1.00
F
0.00
I
S*
S
U
P
W
AU
X
-

ความหมาย
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนข!างดี (Fairly Good)
พอใช! (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
รอการประเมินผล (Incomplete)
พอใจในระดับดีเยี่ยม (Highly Satisfactory)
พอใจ (Satisfactory)
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
ยังไมได!รับผลการประเมิน (No Report)

30.1 การให! F กระทําได!ในกรณีดังตอไปนี้
30.1.1 นักศึกษาเข!าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลวาตก
30.1.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไมได!รับอนุญาตจากอาจารย0ผู!รับผิดชอบวิชาเป?นลายลักษณ0อักษร
30.1.3 นักศึกษาไมได!รับอนุญาตให!เข!าสอบเนื่องจากเวลาเรียนน!อยกวาร!อยละ 80
30.1.4 นักศึกษาทําผิดข!อกําหนดในการสอบของแตละรายวิชาได!รับการตัดสินให!ตก
30.2 การให! S หรือ U กระทําได!เฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิตแตหลักสูตรเห็นวาไมควรจําแนก
ผลการศึกษาออกเป?นสัญลักษณ0ที่มีแต!มประจํา
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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30.3 การให! I กระทําได!ในกรณีดังตอไปนี้
30.3.1 นักศึกษาไมได!สอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปPวยโดยมีใบรับรอง แพทย0รับรอง
30.3.2 นักศึกษาไมได!สอบและ/หรือไมได!สงผลงานด!วยเหตุสุดวิสัยให!อยูใน ดุลพินิจของอาจารย0
ผู!สอน
30.3.3 อาจารย0ผู!สอนและคณะกรรมการวิชาการเห็นสมควรให!รอการประเมิน
30.4 การเปลี่ยนสัญลักษณ0 I นักศึกษาจะต!องดําเนินการตามกรณีที่ได!รับสัญลักษณ0 I ดังนี้
30.4.1 ให!เรียนซ้ําอีก 1 ครั้ง ในรายวิชาที่ไมนํามาคํานวณผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
30.5 การให! P กระทําได!เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกัน มากกวา 1 ภาคการศึกษา โดย
ภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให!ประเมินด!วยสัญลักษณ0 P และภาคการศึกษาสุดท!ายให!ประเมินด!วยสัญลักษณ0
ซึ่งมีแต!มประจํา หรือสัญลักษณ0 ซึ่งไมมีแต!มประจํา (S หรือ U)
30.6 การให! W กระทําได!ในกรณีดังตอไปนี้
30.6.1 ในรายวิชาที่นักศึกษาได!รับอนุญาตให!ถอนรายวิชาเกินชวงระยะเวลาที่กําหนดไว!
30.6.2 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
30.7 การให! AU กระทําได!เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข!ารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิตและต!องมีเวลาเรียน
หรื อปฏิ บั ติ การไมน! อ ยกวาร! อยละ 80 แตหากนั กศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นหรื อ ปฏิ บั ติ การน! อ ยกวาร! อยละ 80 จะต! อ ง
ประเมินผลด!วยสัญลักษณ0 U
30.8 การให! X กระทําได!เฉพาะรายวิชาที่ยังไมได!รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตาม
กําหนด
30.9 สัญลักษณ0แสดงการประเมินผลความก!าวหน!าในการทําวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0
30.9.1 การประเมินผลความก!าวหน!าในการทําวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0ของนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษา ให!ประเมินด!วยสัญลักษณ0 “I” หรือ “S” หรือ “S*” หรือ “U” ซึ่งมี ความหมาย
ดังนี้
“I” (Incomplete) หมายถึ ง ความก! า วหน! า ของผลงานการศึ ก ษาวิ จั ย ยั ง อยู ในขั้ น รอ
ประเมินผล ยังไมอาจประเมินได!วาในขณะที่ทําการประเมินอยูในระดับ
เป?นที่นาพอใจหรือไมเป?นที่พอใจ
“S” (Satisfactory) หมายถึง ความก!าวหน!าของผลงานการศึกษาวิจัยเป?นที่พอใจ
“S*” (Highly Satisfactory) หมายถึง ความก!าวหน!าของผลงานการศึกษาวิจัยเป?นที่พอใจ
ในระดับดีเยี่ยม
“U” (Unsatisfactory) หมายถึง ความก!าวหน!าของผลงานการศึกษาวิจัยไมเป?นที่พอใจ
นักศึกษาที่ได!สัญลักษณ0แสดงผลการศึกษา F หรือ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียน ถือวา สอบไมผานใน
รายวิชาดังกลาว
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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31.ผู>สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมและผลการเรียนดีมาก
31.1 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
ใบประกาศรางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยมจะมอบให!แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาด!วยผลการศึ กษาดี
เยี่ยม และ ต!องมีความประพฤติดีและเป?นที่นายกยองตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู!ที่จะได!รับรางวัลดังกลาว
จะต!องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.75 ขึ้นไปในระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคการศึกษาโดยไมมีการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อปรับผลการศึกษา
2. ไมมีสัญลักษณ0การประเมินผลต่ํากวา “B” ในรายวิชาใดๆ
3. ได!รับสัญลักษณ0การประเมินผล “S*” ในกรณีดังตอไปนี้
3.1 กรณี นั กศึ กษาเลื อกเรี ย นแผน ก, ต! องได! รั บ สั ญ ลั กษณ0 การประเมิ นผล “S*” ในวิ ชา
วิทยานิพนธ0
3.2 กรณีนักศึกษาเลือกเรียนแผน ข. ที่เลือกวิชาการศึกษาค!นคว!าอิสระ/ที่ปรึกษาฝHกหัด ต!อง
ได!รับ สัญลักษณ0การประเมินผล “S*” ในวิชาสารนิพนธ0
3.3 กรณี นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นแผน ข. ที่ เ ลื อ กวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารให! คํ า ปรึ ก ษา ต! อ งได! รั บ
สัญลักษณ0การประเมินผล “S*” 3 ใน 4 วิชาที่ลงทะเบียน
31.2 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีมาก
ใบประกาศรางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีมากจะมอบให!แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาด!วยผลการศึกษาดีมาก
และต!องมีความประพฤติดีและเป?นที่นายกยองตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู!ที่จะได!รับรางวัลดังกลาว
จะต!องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.75 ขึ้นไปในระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคการศึกษาโดยไมมีการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อปรับผลการศึกษา
2. ไมมีสัญลักษณ0การประเมินผลต่ํากวา “B” ในรายวิชาใดๆ
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สCวนที่ 5 แผนการศึกษา
32.แผน ก. วิทยานิพนธ)
ข!อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ0
• วัตถุประสงค0 การทําวิทยานิพนธ0เป?นทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่ต!องการทํางานศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
• คุณสมบัติของนักศึกษา นักศึกษาที่ต!องการเลือกทําวิทยานิพนธ0ต!องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50
• รู ป แบบการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ0 วิ ท ยานิ พ นธ0 เ ป? น โครงงานเฉพาะบุ ค คล เพราะฉะนั้ น นั ก ศึ ก ษาต! อ งทํ า
วิทยานิพนธ0ให!เสร็จด!วยตนเอง
• ขอบขาย รายวิชาวิทยานิพนธ0มีจํานวน 15 หนวยกิต
• โครงสร!างหลักสูตร แผน ก (วิทยานิพนธ0)
- รายวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
- รายวิชาบังคับ
15
หนวยกิต
- รายวิชาพื้นฐานสาขา
9
หนวยกิต
- รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
6
หนวยกิต
- รายวิชาวิทยานิพนธ0
15
หนวยกิต
- การสอบวิทยานิพนธ0
- การสอบประมวลความรู!
รวมทั้งสิ้น
45
หนวยกิต
32.1 การสอบวิทยานิพนธ0
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ0มีหลักเกณฑ0ดังตอไปนี้
1. ต!องสอบโครงรางวิทยานิพนธ0และได!รับผล “ผาน”
2. ต!องสอบปwองกันวิทยานิพนธ0และได!รับผล “ผาน”
ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ0คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ0อาจขอให!นักศึกษาปรับปรุง แก!ไข หรือ
เพิ่มเติมสาระสําคัญเพื่อให!วิทยานิพนธ0ได!ระดับมาตรฐานตามที่วิทยาลัย กําหนดอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0และ-ต!อง
ลงนามรับรองวานักศึกษาได!ปรับปรุง แก!ไข และเพิ่มเติมสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ0เสนอแนะ
เป?นที่เรียบร!อยแล!ว
นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ0ไมผานในครั้งแรกจะได!รับอนุญาตให!เข!าสอบวิทยานิพนธ0ได!อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให!อยู
ภายในระยะเวลา 5 ปXการศึกษาโดยนักศึกษาต!องชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาจนกวาจะสอบผานและสําเร็จการศึกษาวิทยานิพนธ0ที่ได!รับการอนุมัติต!องมีรูปแบบถูกต!องตามที่วิทยาลัย
กําหนด
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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นักศึกษาต!องทําวิทยานิพนธ0ด!วยตนเองเพียงคนเดียว โดยเขียนเป?นภาษาอังกฤษ และผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ0ต!องได!รับการตีพิมพ0หรือได!รับการยอมรับให!ตีพิมพ0ในวารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มีนักวิชาการ
กลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ0การเผยแพรวิทยานิพนธ0เพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
33.แผน ข. สารนิพนธ) (การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝWกหัด และ ปฏิบัติการให>คําปรึกษา)
ข!อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทําสารนิพนธ0
• วัตถุประสงค0 แผนการศึกษานี้เหมาะสําหรับนักศึกษาที่ประสงค0จะประยุกต0ใช!ความรู!เชิงปฏิบัติในการ
จัดทําโครงงานซึ่งจะเป?นโครงงานเฉพาะบุคคล ประกอบด!วย
1. การศึ กษาอิ ส ระ (Independent Study) เป? น การศึ กษาค! น คว! า และใช! ร ะเบี ย บวิ ธี การวิจั ยเพื่อ
ศึกษาปTญหาด!านการบริหารจัดการทั่วไป หรือปTญหาที่เกิดขึ้นภายในองค0กร รูปแบบและวิธีการทํา
โครงงานการศึกษาอิสระเป?นไปในลักษณะเดียวกันกับการทําวิทยานิพนธ0 แตมีข!อแตกตางจาก
วิทยานิพนธ0 คือขอบขายเนื้อหาของโครงงานการศึกษาอิสระจะแคบกวา
2. ที่ปรึกษาฝHกหัด (Consultant Internship) เป?นโครงงานที่มุงฝHกนักศึกษาให!มีความสามารถในการ
นําความรู!ที่ได!เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต0ใช!ในการแก!ไขปTญหาด!านการบริหารจัดการ เชน การ
พัฒนาเครื่องมื อการบริ หารจัด การองค0 กรสมัย ใหมที่เรี ย กวา Balanced Scorecard การแก! ไข
ปTญหาด!านการตลาด หรือการแก!ไขปTญหาในการบริหารจัดการด!านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในองค0กร อนึ่ง
โครงงานที่ปรึกษาฝHกหัดไมใชการทํา งานศึ กษาวิจั ย และรูปแบบสําหรับรูปเลมของโครงงานมี
ลักษณะยืดหยุนกวา
3. ปฏิบัติการให!คําปรึกษา (Consulting Practices) เป?นโครงงานที่นักศึกษาจะได!ประยุกต0ใช!ความรู!
จากการเรียนรายวิชา ที่ทางวิทยาลัย จัดเตรียมไว!ให! เพื่อแก!ไขปTญหาทางธุรกิจและการประยุกต0ใช!
ความรู!ด!านธุรกิจในหลากหลายประเด็ น โดยจะมีการแบงกลุมนักศึ กษา แตละกลุมจะรวมกั น
ทํ า งานเป? น ที ม และชวยกั น แก! ไขสถานการณ0 ต างๆ ที่ ถูกสร! า งขึ้ น ในชั้ น เรีย น แตในขั้ น สุ ด ท!าย
นักศึกษาจะประยุกต0ใช!ความรู!เชิงปฏิบัติในการจัดทําโครงงาน ซึ่งจะเป?นโครงงานเฉพาะบุคคล
(อนึ่ง แตละสาขาวิชาจะเลือกโมดูลเฉพาะของตนเองไว!ให!นักศึกษาด!วย)
• โครงสร!างหลักสูตร แผน ข.(สารนิพนธ0)
- รายวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
- รายวิชาบังคับ
15
หนวยกิต
- รายวิชาพื้นฐานสาขา
9
หนวยกิต
- รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
12
หนวยกิต
- รายวิชาเลือกเสรี
3
หนวยกิต
- รายวิชาสารนิพนธ0 (การศึกษาอิสระ
6
หนวยกิต
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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- ที่ปรึกษาฝHกหัด หรือ ปฏิบัติการให!คําปรึกษา )
- การสอบประมวลความรู!
รวมทั้งสิ้น

45

หนวยกิต

33.1 วิธีการศึกษาโครงงานการศึกษาอิสระและ ที่ปรึกษาฝHกหัด
นักศึกษาต!องทําโครงงานการศึกษาอิสระและที่ปรึกษาฝHกหัดด!วยตนเองเพียงคนเดียว ซึ่งเป?นไปในลักษณะ
เดียวกันกับการทําวิทยานิพนธ0 ความแตกตางที่สําคัญคือ การศึกษาอิสระและที่ปรึกษาฝHกหัดจะมีขอบขายของโครงงาน
แคบกวา การสอบโครงงานการศึกษาอิสระและที่ปรึกษาฝHกหัดต!องสอบปwองกันสารนิพนธ0 และได!รับผลการศึกษา
“ผาน” การตัดสินผลการสอบการศึกษาอิสระและ ที่ปรึกษาฝHกหัด
33.2 วิธีการศึกษาโครงงานปฏิบัติการให!คําปรึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานปฏิบัติการให!คําปรึกษา เป?นสวนหนึ่งของสารนิพนธ0 โดยนักศึกษาต!องได!ผล
การศึกษา “ผาน” ทั้ง 4 โมดูล การตัดสินผลการสอบในโมดูลตางๆ ของปฏิบัติการให!คําปรึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาได!ผลการศึกษา“I”(รอการประเมินผล) ในรายวิชาสารนิพนธ0 นักศึกษาต!องดําเนินการแก! I
ภายใน 1 ภาคการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาจะได!รับผลการศึกษา U ในรายวิชาสารนิพนธ0และนักศึกษาต!องลงทะเบียน
เรียนใหม

สCวนที่ 6 การสอบรายวิชาและกฎแหCงเกียรติยศ

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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34.การสอบวัดความรู>ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาหลักสูตรไทยจะต!องดําเนินการสอบและผานเกณฑ0มาตรฐานความรู!ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บั ณฑิ ต ศึ กษาอยางใดอยางหนึ่ งตามเกณฑ0 ดั งตอไปนี้ ให! แล! ว เสร็ จ กอนจะสํ า เร็ จ การศึ กษาในหลั กสู ต รการจั ด การ
มหาบัณฑิต
1. คะแนนสอบ TOEFL IBT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 79 หรือ
2. คะแนนสอบTOEFL ITP, CBT ด!วยคะแนนไมต่ํากวา 550 หรือ
3. คะแนนสอบ IELTS 6.0 หรือ
4. คะแนนสอบผานตามเกณฑ0 ผ านความรู! ภ าษาอั ง กฤษ MU-TEST ด! ว ยคะแนนไมต่ํ า กวา 45
คะแนน ที่ จั ด สอบโดยสํ า นั ก งานโครงการศู น ย0 ภ าษาตางประเทศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
35.การสอบประมวลความรู>
35.1 คุณสมบัติของผู!มีสิทธิเข!าสอบประมวลความรู!
1. นักศึกษาต!องสอบผานทุกรายวิชาบังคับ
2. นักศึกษาลงทะเบียนสอบประมวลความรู!หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 เป?นต!นไป
3. นักศึกษาที่อยูในระหวางลาพักการศึกษาไมสามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู!ได!
4. นักศึกษาที่อยูในสถานติดสภาพวิทยาทัณฑ0ไมสามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู!ได!
5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาและไมได!ชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา ไมมี
สิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู!
6. นักศึกษาที่ไมผานการสอบประมวลความรู!ในครั้งที่ 1 ต!องลงทะเบียนเรียนตามปกติ และชําระเงิน
เพื่อสอบครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาถัดไป
7. นั กศึ กษามี สิ ทธิ์ ในการสอบประมวลความรู! ไมเกิ น 2 ครั้ ง นั กศึ กษาที่ ส อบไมผานในการสอบ
ประมวลความรู!ครั้งที่ 2 ต!องพ!นสภาพการเป?นนักศึกษา
35.2 หลักเกณฑ0ในการผานการสอบประมวลความรู!
นักศึกษาต!องเลือกทําข!อสอบ 4 วิชาจากทั้งหมด 5 วิชาบังคับ และต!องมีผลสอบคะแนนรวมทั้ง 4 วิชาผาน
เกณฑ0ขั้นต่ําร!อยละ 60

36. การกระทําที่ถือวCาเปMนการละเมิดกฎแหCงเกียรติยศ
นักศึกษาทุกคนต!องทําความรู!จักกับข!อบังคับของกฎแหงเกียรติยศที่ระบุไว!ในคูมือเลมนี้ ทั้งนี้เพราะการละเมิด
กฎแหงเกียรติยศอาจมีผลทางวินัยของนักศึกษา
คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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1. การปลอมแปลงหรือการสร!างเอกสารปลอม ไมวาจะเป?นรายงาน งานวิจัย แบบฝHกหัด โจทย0ปTญหา
แบบทดสอบ หรือข!อสอบ เทป ภาพยนตร0 หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร0 หรือสิ่งใดก็ตามที่นักศึกษา
ต!องนําสงตอวิทยาลัยในการประเมินผลรายวิชา
2. การทุจริต หมายถึง การใช!อุปกรณ0หรือเครื่องมือใดๆ โดยไมได!รับอนุญาต การคัดลอกผลงานของ
นักศึกษาอื่น การขอให!ทํา หรือการให!ความชวยเหลือผู!อื่นโดยการบอกปากเปลาหรือเขียนเป?นลาย
ลักษณ0อักษร หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดแย!งกับหลักปฏิบัติของความสุจริตทางวิชาการ
3. การขโมยคัดลอกผลงานของผู!อื่นลงในผลงานของตนเองเพื่อประโยชน0ในการประเมินผลรายวิชา
4. การละเลยหรือเพิกเฉยตอการแจ!งให!ผู!เกี่ยวข!องทราบเมื่อเกิดเหตุทุจริต
5. การกระทําใดๆ ที่มีวัตถุประสงค0เพื่อหลอกลวงอาจารย0ผู!สอน เจ!าหน!าที่ หรือนักศึกษาอื่นเพื่อให!
ได!รับความชวยเหลือในการละเมิดกฎแหงเกียรติยศ
6. การนําผลงานของรายวิชาหนึ่งไปใช!กับอีกรายวิชาหนึ่งโดยไมได!รับอนุญาตจากอาจารย0ผู!สอนทั้ง
สองรายวิชา
7. การนําผลงานของหนวยงานภายนอกวิทยาลัย มาใช!แอบอ!างเป?นผลงานของนักศึกษาเอง
8. การปลอมแปลงผลงานวิจัย สารนิพนธ0 และงานเขียนทางวิชาการอื่นๆ
37.กฎระเบียบในการสอบ
1. นักศึกษาต!องเข!าห!องสอบให!ตรงเวลา หากนักศึกษาเข!าห!องสอบลาช!าเกินกวา 30 นาที หลังจาก
การสอบเริ่มต!น นักศึกษาจะไมได!รับอนุญาตให!เข!าสอบในรายวิชานั้น
2. นักศึกษาต!องเข!าสอบทุกรายวิชาตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง
3. นักศึกษาต!องเก็บทรัพย0สินสวนตัวให!พ!นจากสายตาและการหยิบจับ ได!แก นอกห!องสอบ หรือ
หน!า/หลังชั้นเรียน หรือบริเวณที่วิทยาลัยจัดให!
4. นักศึกษาไมได!รับอนุญาตให!พูดคุยในระหวางการสอบ ในกรณีที่นักศึกษามีคําถามควรสอบถามกับ
อาจารย0ผู!สอนโดยตรง
5. ในกรณีที่มีการอนุญาตให!นําพจนานุกรมหรือเอกสารอ!างอิงอื่นใดเข!ามาในห!องสอบ นักศึกษาต!อง
ยินยอมให!มีการตรวจสอบ
6. อุปกรณ0สื่อสารทุกชนิดไมอนุญาตให!นําเข!าห!องสอบ
7. นักศึกษาต!องนั่งสอบให!ตรงกับเลขที่นั่งของตนเองที่ได!จัดไว! และลงชื่อในใบทะเบียนรายชื่อผู!เข!า
สอบ
8. นักศึกษาต!องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาในการเข!าสอบ
9. นักศึกษาไมได!รับอนุญาตให!ออกจากห!องสอบ ยกเว!นมีเหตุจําเป?นและต!องมีเจ!าหน!าที่คุมสอบ
ติดตามไปด!วย

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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10. หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาวข!างต!น การสอบครั้งนั้นจะถือเป?นโมฆะ และไมมี
การพิจารณากระดาษข!อสอบ
11. นักศึกษาที่ไมได!เข!าสอบไมวาจะเป?นการสอบกลางภาคหรือการสอบปลายภาคตามวันและเวลาที่
ระบุไว!ในตารางสอบ ต!องยื่นใบคําร!องและเอกสารแจ!งพร!อมหลักฐานที่เป?นลายลักษณ0อักษรที่งาน
สนับสนุนการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดตามรายละเอียดข!อ 43 เรื่องการยื่นใบคําร!อง เว!นแตเป?น
เหตุสุดวิสัยหรือฉุกเฉิน เชน มีอาการเจ็บปPวยขั้นรุนแรง มิฉะนั้นจะไมได!รับอนุญาตให!มีการสอบ
ชดเชย และจะได!รับผลการศึกษาเป?น “F” สําหรับการสอบนั้น
12. การทุจริตหรือการรวมมือกับผู!อื่นกระทําการทุจริตในรูปแบบใดๆ ก็ตาม เชน พูดคุย พูดเบาๆ สง
สัญญาณใดๆ กับผู!อื่น การลอบมองข!อสอบของผู!อื่น และการคัดลอกจดใสกระดาษ เป?นต!น ซึ่ง
กอให!เกิดผลตามรายละเอียดข!อ 39
38.การขโมยคัดลอกผลงานของผู>อื่น
การคัดลอกผลงานทางวิชาการหรืองานเขียนของผู!อื่นและแอบอ!างวาเป?นผลงานของตนเองนั้นเป?นการกระทํา
ที่ผิดหลักจริยธรรม ไมวาการคัดลอกนั้นจะเกิ ดขึ้น ด!วยความตั้งใจหรื อไมตั้ งใจก็ตามยังถื อวาผิดหลั กจริยธรรมทาง
วิชาการ
1. นักศึกษาควรตระหนักถึ งการกระทํา ที่เหมาะสมในการระบุแหลงที่มาของข! อมูล ทั้งในรายงาน
โครงงาน และการนําเสนอรายงานด!วยวาจา
2. แนวทางปฏิบัติในการอ!างอิงผลงานของผู!อื่น มีดังนี้
• ทุกประโยคที่มีการหยิบยกมาจากงานเขียนของผู!อื่นโดยตรง เมื่อปรากฏอยูในงานเขียน
ของนักศึกษาต!องมีการใสเครื่องหมายคําพูด และระบุแหลงที่มาไว!ในเครื่องหมายวงเล็บ
เชน “It takes five years or more for large-scale change to take place in large
organizations.” (Kotter, 1995, p. 13).
• นักศึกษาต!องระบุข!อมูลการอ!างอิงที่สมบูรณ0ในบทอ!างอิง หรือบรรณานุกรม
• งานเขียนของนักศึกษาที่มีการนําเอาใจความสําคัญในงานเขียนของผู!อื่นมาถอดความใหม
โดยใช! ถ!อยคํ าใหมหรื อเรี ย งรู ป แบบประโยคใหม นั กศึ กษาต! องอ! า งอิ ง แหลงที่ มาของ
ข!อความนั้นอยางครบถ!วนทั้งในบทอ!างอิงหรือบรรณานุกรม หากไมใชการหยิบยกมาแบบ
คําตอคํา นักศึกษาไมจําเป?นต!องใสเครื่องหมายคําพูด แตต!องระบุแหลงที่มาของข!อความ
นั้ น ยกตั ว อยางเชน Kotter suggests that it takes five years or more for largescale change to take place in large organizations(Kotter, 1995).
3. ในการนําเสนอผลงานด!วยวาจา นักศึกษาอาจมีการฉายสไลด0 ซึ่งต!องมีการอ!างอิงแหลงที่มาดังนี้
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เอกสารหรือผลงานที่ดาวน0โหลดมาจากอินเตอร0เน็ต หรือนํามาจากแผนซีดี นักศึกษาควร
แสดงให!เห็นชื่อของแหลงที่มาและเว็บไซต0ภายใต!เอกสารหรือผลงานนั้น
• ข!อความในเอกสารหรือผลงานที่เป?นการหยิบยกมาโดยตรง นักศึกษาต!องระบุชื่อผู!เขียนไว!
ใต!เอกสารหรือผลงานนั้น
4. ผลที่ตามมาจากการขโมยคัดลอกผลงานของผู!อื่น
วิทยาลัย เข!าใจวานักศึกษาอาจไมคุ!นเคยหรือมีความไมเข!าใจอยางถองแท!ในเรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับการขโมยคัดลอกผลงานผู!อื่น ดังนั้น ในระหวางที่ศึกษาอยูในวิทยาลัย นักศึกษาจะ
ได!รับการเตือนในเรื่องของกฎข!อบังคับของการขโมยคัดลอกผลงานผู!อื่น และความร!ายแรง
ของการละเมิดกฎข!อบังคับในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ วิทยาลัย หวังที่จะสร!างความเข!าใจและแนะ
แนวทางที่ถูกต!องและเหมาะสมให!แกนักศึกษาในเรื่องดังกลาว
อาจารย0 ผู! ส อนจะดํ า เนิ น การตั กเตื อนนั กศึ กษาที่ กระทํ า การละเมิ ด กฎข! อบั งคั บในเรื่ องการขโมย
คัดลอกผลงานผู!อื่น ดังนี้
1. การตักเตือนด!วยวาจา
2. กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดดังกลาว เชน การให! ผลการเรียนเป?น ไมผานใน
รายวิชานั้น
3. อาจารย0 ผู! ส อนอาจดํ า เนิ น การแจ! ง เรื่ อ งการกระทํ า ผิ ด ดั ง กลาวแกคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาที่ได!รับแตงตั้งทั้งนี้ขึ้นอยูกับความร!ายแรงของการกระทําผิด
หากนักศึกษากระทําการละเมิดกฎข!อบังคับดังกลาวเป?นครั้งที่สอง หรือ หากอาจารย0ผู!สอนพิจารณา
แล!วเห็นวาเป?นความผิดร!ายแรง อาจารย0ผู!สอนจะรายงานเรื่องดังกลาวให!แกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาที่ได!รับแตงตั้ง
จากนั้น คณะกรรมการฯ จะเชิญนักศึกษามาพบ ถ!าคณะกรรมการฯ พิจารณาแล!วเห็ นวาการละเมิด กฎข! อ บั ง คั บ
ดังกลาวเป?นความผิดร!ายแรง จะมีการบันทึกการกระทําความผิดนั้นลงในระเบียนประวัติของนักศึกษา จากการกระทํา
การละเมิดเป?นครั้งที่สอง และมีการบันทึกการกระทําผิดดังกลาวในระเบียนประวัติของนักศึกษาแล!ว นักศึกษาจะถูก
ลงโทษให!พ!นสภาพการเป?นนักศึกษาทันที
ในขั้นตอนการเขียนวิทยานิพนธ0และการทําโครงงาน วิทยาลัย ถือวานักศึกษาได!รับทราบและทําความ
เข!าใจในเรื่องการขโมยคัดลอกผลงานผู!อื่นแล!ว และทราบแนวทางที่ถูกต!องและเหมาะสมในการทําผลงานของตน หาก
มีการกระทําการละเมิดเกิดขึ้น อาจารย0ที่ปรึกษาต!องตักเตือนนักศึกษาด!วยวาจา พร!อมกับทําบันทึกแจ!งการกระทําผิด
เพื่อบันทึกลงในระเบียนประวัติของนักศึกษา และหากมีการละเมิดกฎข!อบังคับในเรื่องการคัดลอกผลงานเกิดขึ้นเป?น
ครั้งที่สอง นักศึกษาจะถูกลงโทษให!พ!นสภาพการเป?นนักศึกษาทันที
หมายเหตุ ผลของการขโมยคัดลอกผลงานของผู!อื่นไมได!จํากัดเฉพาะในชวงเวลาที่นักศึกษากํ า ลั ง
ศึกษาอยูที่วิทยาลัย เทานั้น ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาไปแล!วหากมีการพบการกระทําผิดในเรื่องดังกลาวปรากฏใน
ผลงานของนักศึกษาซึ่งทําไว!ในขณะที่กําลังศึกษาอยู วิทยาลัย จะดําเนินการเพิกถอนใบปริญญาบัตรของนักศึกษาทันที
•
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39.การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต
39.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบเป?นอํานาจของอาจารย0ผู!รับผิดชอบวิชา และ คณะกรรมการ
วิชาการ โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปนี้
39.1.1 ให!ได!สัญลักษณ0 F ในรายวิชาที่ทุจริต
39.1.2 ให!ได!สัญลักษณ0 F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
39.1.3 ให!ได!สัญลักษณ0 F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให!พักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไปไมน!อยกวา 1 ภาคการศึกษา
39.2 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0 เมื่อเกิดกรณีกลาวหาวามีการทุจริตใน
การทําวิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0 เป?นอํานาจหน!าที่และการสอบสวนของคณะกรรมการวิชาการโดยพิจารณาตาม
สมควรแกกรณี ดังตอไปนี้
39.2.1 กรณีที่มิได!เป?นการจงใจหรือเป?นกรณีที่นักศึกษาละเลย การ ดําเนินการตามขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0ที่กําหนดไว!และไมร!ายแรง อาจปรับให!การ สอบวิทยานิพนธ0หรือ
สารนิพนธ0ปรากฏผลเป?น “U” และให!นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ0 หรือสารนิพนธ0
ใหม ทั้งนี้ต!องไมถือเป?นเหตุให!ต!องมีการตออายุการศึกษา
39.2.2 ในกรณีที่เป?นการทุจริตอยางร!ายแรง ให!คณบดีสั่งให!พ!นสภาพนักศึกษาและในกรณีที่สําเร็จ
การศึกษาแล!ว ให!เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาตอไป
40.ความรับผิดชอบของนักศึกษา
วิทยาลัยมีจุดมุงหายที่จะพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูมาตรฐานสากลในทุกด!าน อันได!แก หลักสูตร
การสอน คุณภาพของอุปกรณ0ด!านการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา มาตรฐานของสาขาวิชาตางๆ
การใช! ร ะบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และคุ ณภาพการสอน และเชนเดี ย วกั บ หลายมหาวิทยาลั ยในตางประเทศที่มี
แนวความคิดที่วา ความสําเร็จของการศึกษาขึ้นอยูกับความมุงมั่นและความพยายามของนักศึกษาในสถาบันเป?นสําคัญ
นอกจากนี้ การพั ฒ นาศั กยภาพไปสู ความเป? น มื ออาชี พเริ่ มต! น จากการปฏิ บั ติ ตั ว ในชี วิ ต ประจํ า วั น ดั งนั้ น
นักศึกษาควรจะมีสวนรวมในการสร!างสภาพแวดล!อมแหงความเป?นมืออาชีพให!เกิดขึ้นในวิทยาลัย นักศึกษาที่ละเลย
หรือเพิกเฉยตอความรั บผิ ดชอบในหน! า ที่ ของตนเอง อาจมีผลให!ไมสํ าเร็จ การศึ กษาและไมได!รั บปริ ญ ญาบัต รจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความมุงหวังจากการเปนนักศึกษาของวิทยาลัย
1. การประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
2. เจตคติตอการสืบเสาะหาความรู!และความใฝPรู!เพิ่มพูนสติปTญญา
3. การแตงกายและการประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ0กับเพื่อนรวมชั้น
เรียน อาจารย0ผู!สอน และการติดตอกับหนวยงานภายนอก
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พฤติกรรมการเรียน: นักศึกษาทุกคนควรเข!าชั้นเรียนให!ตรงเวลา ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาต!องเข!าเรียนในกลุมวิชาเรียนของรายวิชานั้นให!ถูกต!องตามที่ลงทะเบียนเรียนไว!
2. นักศึกษาต!องเข!าชั้นเรียนให!ตรงเวลา และเตรียมพร!อมสําหรับการเรียน
3. นักศึกษาต!องเข!าเรียนทุกรายวิชาโดยมีเวลาเข!าเรียนในรายวิชานั้นไมน!อยกวาร!อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด
4. นักศึกษาต!องแจ!งให!อาจารย0ผู!สอนทราบถึงการลาเรียนลวงหน!าและการขาดเรียนเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย
5. เมื่ อขาดเรี ย นในวั น ใดวั น หนึ่ ง นั กศึ กษาต! องมี ความรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามงานและเอกสาร
ประกอบการสอนของรายวิชาที่ได!ขาดเรียนไป
6. นักศึกษาต!องทํางานที่ได!รับมอบหมายในชั้นเรียนให!เสร็จและสงตามกําหนดเวลา
ความรับผิดชอบของนักศึกษาและการมีสวนรวมในชั้นเรียน: นักศึกษาทุกคนต!องมีความกระตือรือร!น และมี
ความรับผิดชอบในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน
1. นักศึกษาต!องมีสวนรวมกับเพื่อนนักศึกษาในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2. นักศึกษาต!องสอบถามกับอาจารย0ผู!สอนหากมีข!อสงสัยหรือไมเข!าใจในเอกสารประกอบการสอน
3. นักศึกษาต!องติดตอกับอาจารย0ผู!สอนหากขาดเรียนไปในวันใดวันหนึ่ง เพื่อติดตามงานที่อาจารย0
ผู!สอนได!มอบหมายในชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ8กับหนวยงานภายนอกวิทยาลัย : ในระหวางที่ศึกษาอยูนั้น (และหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแล!ว)
นักศึกษาเปรียบเสมือนตัวแทนของวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได!มีโอกาสพบปะผู!เชี่ยวชาญในวิชาชีพจากบริษัทตางๆ
นักศึกษาต!องตระหนักไว!เสมอบุคคลเหลานี้อาจตัดสินภาพลักษณ0ของวิทยาลัย จากพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษา
41.ความรับผิดชอบของอาจารย)ผู>สอน
มาตรฐานสําหรับอาจารย8ผู$สอน อาจารย0ผู!สอนทุกคนของวิทยาลัยต!องยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

จัดการเรียนการสอนให!มีลักษณะกระตุ!นให!นักศึกษาคิดถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ปฏิบัติตอนักศึกษาทุกคนอยางให!เกียรติและเทาเทียมกัน
สนองตอบความต!องการของนักศึกษาภายในขอบเขตการเรียนการสอน
สงเสริ มนั กศึ กษาให!ได! นํ า ความรู! ทางทฤษฎีต างๆ ไปประยุ กต0 ใช! กับ การฝH กปฏิบัติ ทางธุรกิจใน
สถานที่ทํางานที่มีสภาพแวดล!อมแบบไทยและแบบสากล
5. ให!ความสําคัญกับความก!าวหน!าของการทํางานเป?นทีม และพัฒนาทักษะในการทํางานเป? นที ม
โดยใช!วิธีการสอนที่สงเสริมการเรียนรู!รวมกันของนักศึกษา

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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6. ชี้ ใ ห! นั ก ศึ ก ษาเห็ น และเข! าใจอยางชั ด เจนวา ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ห ยิ บ ยกมาจากการ
ดําเนินการขององค0กรระดับสากลนั้นสามารถปรับใช!ให!สอดคล!องและเหมาะสมกับบริบ ทของ
องค0กรและสังคมของไทยอยางไร
7. ประพฤติปฏิบัติตัวให!เป?นแบบอยางแกนักศึกษาในเรื่องความประพฤติ การพูด และการตรงตอ
เวลา
8. ให!ผลตอบรับที่เป?นประโยชน0แกนักศึกษาทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมในชั้นเรียนและตอผลงานทุก
ชิ้นของนักศึกษา
9. มีความกระตือรือร!นในการขวนขวายหาความรู!เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางาน
สอน
การประเมินผลอาจารย8ผู$สอน
ในตอนท!ายของการเรี ยนการสอนแตละรายวิช า นักศึกษาจะมีโ อกาสได! ทํา ประเมินรายวิ ชาและประเมิ น
อาจารย0ผู!สอน นักศึกษาควรจะให!ความคิดเห็นหรือข!อเสนอแนะที่เป?นประโยชน0 มีความชัดเจน และตรงไปตรงมา
เกี่ยวกับรายวิชาที่ศึกษาและอาจารย0ผู!สอน ความคิดเห็นและการประเมินของนักศึกษาจะได!รับการพิจารณาและนํามา
ปรับปรุงรายวิชาตางๆ และการคัดเลือกอาจารย0ผู!สอน

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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สCวนที่ 7 การสําเร็จการศึกษา
42.เกณฑ)การสําเร็จการศึกษา
การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตนั้น นักศึกษาจะต!องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. นักศึกษาต!องได!รับการประเมินผลการศึกษาเป?น “ผาน”(Pass) ในทุกรายวิชาสําหรับวิชาเสริมพื้นฐานตาม
รายละเอียดข!อ 13 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน
2. ศึกษารายวิชาตางๆครบถ!วนตามโครงสร!างของหลักสูตร และได!รับสัญลักษณ0แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ0
ที่กําหนด
3. นักศึกษาต!องได!ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่สอบได!เทานั้น
ตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต (หรือมากกวา)
4. นักศึกษาต!องสอบผานการสอบประมวลความรู! ตามรายละเอียดข!อ 35 การสอบประมวลความรู!
5. นั กศึ กษาต! องได! รั บ ผลการประเมิ น ระดั บ “ผาน” ในรายวิ ช าวิ ทยานิ พนธ0 ห รื อสารนิ พนธ0 (ต! องสงเลม
วิทยานิพนธ0หรือสารนิพนธ0ฉบับสมบูรณ0)
6. ผานเกณฑ0มาตรฐานความรู!ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย ตามรายละเอียดข!อ
34 เรื่องการสอบวัดความรู!ภาษาอังกฤษ
7. นักศึกษาต!องชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นๆให!ครบถ!วน
8. นักศึกษาต!องคืนหนังสือที่ยืมจากห!องสมุด และตู!ล็อกเกอร0ให!เรียบร!อย
ทั้งนี้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข!างต!น ต!องยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต!องยื่นใบ
ขอสําเร็จการศึกษาตองานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ จึงจะถือวานักศึกษาได!ขึ้นทะเบียนสําเร็จการศึกษาเรียบร!อย
แล!ว

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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สCวนที่ 8 การบริการทางการศึกษาแกCนักศึกษา
43.การยื่นใบคําร>อง
นักศึกษาสามารถยื่นใบคําร!องตางๆ ที่เกี่ยวข!องกับการศึกษา ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้การ
ยื่นใบคําร!องแตละหัวข!อ มีข!อกําหนดและรายละเอียด ซึ่งนักศึกษาต!องทําการศึกษาในสวนที่ 3 เรื่องการขึ้นทะเบียน
เป?นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน สําหรับขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการยื่นใบคําร!อง ดังนี้
ห>วข>อ

ขั้นตอน/กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ

1.การเพิ่ม/ถอนรายวิชา

ขั้นตอน

(ตามรายละเอียดข!อ15)

1. นักศึกษาหลักสูตรไทย สามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชา โดยยื่นใบคําร!อง และต!องได!รับความ
เห็นชอบจากอาจารย0ผู!สอน
2. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชา ให!เข!าไปดําเนินการในระบบ
ลงทะเบียนของวิทยาลัย
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาต!องทําการ เพิ่ม/ถอนรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว!ในปฏิทินการศึ กษา
ทั้งนี้นักศึกษาจะได!รับเงินคืนตามประกาศการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย

2.การลงทะเบี ย นเกิ น 9 ขั้นตอน
หนวยกิต/ภาคการศึกษา นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องและได!รับอนุมัติให!ลงทะเบียนเกิน 9 หนวยกิต/ภาคการศึกษา
(ตามรายละเอียดข!อ14) ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาต!องดําเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันเปSดภาคการศึกษานั้นๆ หากเกิน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวนักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนเกิน 9 หนวยกิต
3.การลาออก

ขั้นตอน

(ตามรายละเอียดข!อ23)

นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องและได!รับอนุมัติให!ลาออก
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาต!องดําเนินการให!แล!วเสร็จเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันเปSดภาคการศึกษาที่ลาออก
ทั้งนี้นักศึกษาจะได!รับเงินคืนตามประกาศการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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4.การลาพักการศึกษา

ขั้นตอน

(ตามรายละเอียดข!อ22)

นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องและได!รับอนุมัติให!ลาพักการศึกษา
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นั กศึ กษาต! องดํ า เนิ น การให!แล! วเสร็จ ภายใน 7 วั น นั บ จากวัน เปSด ภาคการศึ กษาที่ ล าพัก
การศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได!รับเงินคืนตามประกาศการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาของ
วิทยาลัย

5.การคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอน
นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!อง สําเนาบัตรประชาชนและแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน

(ตามรายละเอียดข!อ27)

ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาต!องดําเนินการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาให!แล!วเสร็จภายใน 30 วันนับจาก
วันเปSดภาคการศึกษานั้นๆ

6.การขอย!ายสาขาวิขา

ขั้นตอน

(ตามรายละเอียดข!อ18)

นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องและได!รับอนุมัติให!ย!ายสาขาวิชา
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาต!องดําเนินการให!แล!วเสร็จกอนวันเปSดภาคเรียนที่ 2

7.การเลื่อนสอบ

ขั้นตอน

(ตามรายละเอียดข!อ37)

นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!อง เอกสารประกอบ และต!องได!รับความเห็นชอบจากอาจารย0ผู!สอน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1. กรณีนักศึกษาติดงาน ต!องดําเนินการให!แล!วเสร็จอยางน!อย 7 วันกอนการสอบวิชานั้นๆ
2. กรณีนักศึกษาปPวย ต!องดําเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 7 วันหลังการสอบวิชานั้นๆ

8.การยื่นเรื่องขอสําเร็จ
การศึกษา
(ตามรายละเอียดข!อ42)

ขั้นตอน
นักศึกษาต!องกรอกใบขอสําเร็จการศึกษาและแนบสําเนาใบลายเซ็นที่อยูในเลมวิทยานิพนธ0/
สารนิพนธ0 ประกอบการสําเร็จการศึกษา
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาได!ก็ตอเมื่อนักศึกษาผานเกณฑ0สําเร็จการศึกษาตาม
ข!อ 42 และได!สงเลมวิทยานิพนธ0/สารนิพนธ0 ฉบับสมบูรณ0เรียบร!อย

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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9.การขอเลื่อนการศึกษา

ขั้นตอน

(ตามรายละเอียดข!อ11)

นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องและได!รับอนุมัติให!เลื่อนการศึกษา
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาดําเนินการให!แล!วเสร็จกอนเปSดภาคการศึกษา

10.การรับและเทียบโอน ขั้นตอน
หนวยกิต
นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!อง ใบแสดงผลการศึกษาและคําอธิบายรายวิชาที่เทียบโอน และ
(ตามรายละเอียดข!อ28) ได!รับอนุมัติให!เทียบโอนรายวิชา
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาดําเนินการให!แล!วเสร็จกอนเปSดภาคการศึกษา
11.การลงทะเบียนโดยไม ขั้นตอน
นับหนวยกิต
นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!อง และต!องได!รับความเห็นชอบจากอาจารย0ผู!สอน
(ตามรายละเอียดข!อ17) ระยะเวลาในการดําเนินการ
นักศึกษาดําเนินการให!แล!วเสร็จกอนเปSดภาคการศึกษา
44.การยื่นขอเอกสารทางการศึกษา
นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรอง ใบแสดงผลการศึกษา รวมทั้งเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวข!องกับการศึกษา โดย
นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องและชําระคาธรรมเนียมให!เรียบร!อย ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้เอกสารแตละ
ประเภทมีรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจัดทํา ดังนี้
เรื่อง
1.การขอหนังสือ
รับรอง / จดหมาย

รายละเอียด
นักศึกษาปTจจุบัน สามารถขอ
หนังสือรับรองการเป?นนักศึกษา /
หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา
รวมทั้ง จดหมายอนุเคราะห0ข!อมูล
ตางๆที่เกี่ยวกับการเรียนของ
นักศึกษา

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)

ขั้นตอน/ระยะเวลาในการดําเนินการ
ขั้นตอน
นักศึกษาต! องยื่ นใบคํา ร! องและกรอกรายละเอีย ดข! อ มู ล
ตางๆให!ครบถ!วน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.นักศึกษาดําเนินการยื่นขอเอกสารได!ทุกวันทําการ
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2.เอกสารดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการจัดทํา อยางน!อย
สามวันทําการ
2.การขอใบแสดงผล
การศึกษา (ไมเป?น
ทางการ)

นักศึกษาปTจจุบัน สามารถขอใบ
ขั้นตอน
แสดงผลการศึกษา (ไมเป?นทางการ) นักศึกษาต!องแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.นักศึกษาดําเนินการยื่นขอเอกสารได!ทุกวันทําการ
2. เอกสารดังกลาวสามารถติดตอรับได!ทันที

3.การขอใบแสดงผล
การศึกษาฉบับ
สมบูรณ0

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา / ศิษย0
เกา สามารถขอใบแสดงผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ0

ขั้นตอน
นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ0 และชําระเงินคาธรรมเนียมใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ0
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.นักศึกษาดําเนินการยื่นขอเอกสารได!ทุกวันทําการ
2. สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและได!รับการอนุมัติ
สําเร็จการศึกษาเรียบร!อยแล!ว ระยะเวลาดําเนินการใน
การจั ด ทํ าใบแสดงผลการศึ กษาฉบั บ สมบู รณ0 อยางน!อย
สามวันทําการ
3.สําหรับนักศึกษาที่เพิ่งยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษาและ
อยู ในขั้ น ตอนการเสนอชื่ อ จบของวิ ท ยาลั ย ระยะเวลา
ดําเนินการในการจัดทําใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ0
อยางน!อยสามเดือนนับจากวันยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา

4.การเปลี่ยนชื่อ/
นามสกุล

นักศึกษาปTจจุบัน ที่ประสงค0จะขอ ขั้นตอน
เปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ในขณะที่ นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!อง พร!อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/
กําลังศึกษาอยู
นามสกุล
ระยะเวลาในการดําเนินการ
นั กศึ กษาดํ า เนิ น การยื่ น ใบคํ า ร! องได! ทุ กวั น ทํ า การ กอน
สําเร็จการศึกษา

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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5.การขอทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษา

นักศึกษาปTจจุบัน ที่ทําบัตร
ขั้นตอน
ประจําตัวนักศึกษาหาย หรือ ชํารุด นักศึกษาต!องยื่นใบคําร!องขอจัดทําบัตรใหมและชําระเงิน
สามารถขอทําบัตรใหมได!
คาบัตรนักศึกษาให!เรียบร!อย
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1.นักศึกษาดําเนินการยื่นใบคําร!องได!ทุกวันทําการ
2.ระยะเวลาดําเนินการจัดทําบัตรนักศึกษาอยางน!อยสาม
วันทําการ

คูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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