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บทนา
หนังสือคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิ ทยาลัยมหิดล ซึ่งในที่นี้จะใช้ชื่อว่า
วิทยาลัย แทนการกล่าวชื่อ “วิทยาลัยการจัดการ”ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวได้แก่
1. ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
2. หลักเกณฑ์และการรับเข้าศึกษา
3. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
4. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. แผนการศึกษา
6. การสอบรายวิชาและกฎแห่งเกียรติยศ
7. การสาเร็จการศึกษา
8. การบริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา
กฎระเบียบและข้อบังคับในหนังสือคู่มือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกคน
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา
สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือนี้ได้ทั้งจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนต้องศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย ให้เข้าใจโดยตลอด เพื่อสามารถดาเนินการศึกษาให้ถูกต้อง การเพิกเฉย
ละเลยไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับในเรื่องใดก็ตาม วิทยาลัย จะไม่รับพิจารณาข้ออ้างหรือเหตุผลใดๆ
ทั้งสิ้น
กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ คู่ มื อ นี้ ใ ห้ ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการจัดการทั้งนี้
• มิได้หมายความทั้งหมดโดยรวม
• มิได้ก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมาย
• วิทยาลัยการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎระเบียบและข้อบังคับข้อใดก็ตามที่
ระบุไว้ ทั้งนี้ วิทยาลัย จะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้มี
เวลาเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว
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วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นปัญญาของแผ่นดินด้านการจัดการการศึกษา
พันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เผื่อพัฒนาผูน้ าองค์กรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การวิจัย และการมีส่วนร่วมในกับ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตลักษณ์บัณฑิต
ผูบ้ ริหารที่เป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ส่วนที่ 1 ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
วิทยาลัยการเปิดทาการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริงตามบริบททางธุรกิจ และเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ
แบบสากลให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) จาแนกออกเป็น 7 สาขา ได้แก่
1. สาขาการจัดการธุรกิจ
2. สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
3. สาขาการเงิน
4. สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
5. สาขาการตลาด
6. สาขาการจัดการและกลยุทธ์
7. สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
8. สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
1. คาอธิบายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ชื่อย่อ
ที่ตั้งวิทยาลัย

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

2. หลักการและเหตุผล
1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่กาลังเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศนาไปสู่
ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ หรือการสร้างผู้ประกอบการใหม่
2. ภาคธุรกิจแสดงออกถึงความต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่องความมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
3. โลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่สาคัญในการเป็นบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ประสบ
ความสาเร็จไปจากเดิม
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านธุรกิจที่ต้องการเรียนในสาขาวิชาที่ช่วยสร้างเสริมทักษะและ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นการสร้างและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาหรับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ ามามี
บทบาทในภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจที่มีอยู่แล้วของนักศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทางาน และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองและเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ทางานที่มีความสนใจและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถ และ
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อนาไปปรับใช้กับการทางานของตนเอง
5. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาหรับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาท
สาคัญในภาคธุรกิจ
4. สาขาวิชา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ดังนั้น ในการพิจารณาเลื อกสาขาวิช า
นักศึกษาควรศึกษาคาอธิบายรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาโดยละเอียด และขอคาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาที่
ตนสนใจและจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษา ทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตใน
ระบบไตรภาค ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาบังคับ รายวิชาพื้นฐานสาขา รายวิชาเฉพาะสาขา และแบ่งการศึกษาออกเป็น
2 แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษา ก. เป็นแผนการศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์ และแผนการศึกษา ข เป็นแผนการ
ศึกษาที่เลือกทาสารนิพนธ์ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 5 แผนการศึกษา)
6. การจัดการเรียนการสอนและเวลาการศึกษา
วิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา มี
ระยะเวลาการศึกษาจานวน 14 สัปดาห์ (รวมสอบกลางภาคและปลายภาค) ประกอบด้วย
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เริ่มเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
ทั้งนี้การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. หลักสูตรภาคปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ/หรือ
เวลา 13.30-16.30
2. หลักสูตรภาคพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00-21.00 และ/หรือ
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 และ/หรือเวลา 13.30-16.30 และ/หรือเวลา 17.00-20.00
7. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
1. นักศึกษาของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตมีระยะเวลาการศึกษา 5 ภาคการศึกษาในระบบไตรภาค แต่
ต้องไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. นักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา
หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของวิทยาลัยนั้นมีหลายประเด็นด้วยกัน วิทยาลัย มี
ความตั้งใจที่จะคัดเลือกนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา มีการกาหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และเกณฑ์คะแนน
สาหรับการทดสอบอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครจากเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครอย่างครบถ้วน
8. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาลัยได้กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุ ดมศึกษาเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่มีประกาศในเว็บไซด์รับเข้า
ศึกษา* ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีระยะเวลาไม่เ กิน 2 ปีนับจากวันสอบ ในกรณีที่
ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น วิทยาลัย จะพิจารณาให้ผู้สมัครเข้าสอบ
ข้อเขียนภาษาอังกฤษของวิทยาลัย ในช่วงเปิดรับสมัครนั้น และจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการคานวณทักษะการวิเคราะห์ ผู้สมัคร
เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งมี ผ ลการทดสอบ GMAT ด้ ว ยคะแนนไม่ ต่ ากว่ า 500 ซึ่ ง ผลการสอบดั ง กล่ า วจะต้ องมี
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันสอบ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่มีผลคะแนนทดสอบข้างต้น วิทยาลัย
จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ส มั ค ร เข้ า สอบการวั ด ความสาม ารถเชิ ง วิ เ คราะห์ CMMU Test of Analytical
Proficiency (CMMU-TAP) ในช่วงเปิดรับสมัครนั้น และจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
4. ประสบการณ์การทางาน ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์การทางาน แต่สาหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาในภาคพิเศษ ประสบการณ์การทางานถือเป็นคุณสมบัติพิเศษในการพิจารณารับเข้าศึกษา
5. ยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่สาคัญ ได้แก่
5.1 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์
5.2 สาเนาบัตรประชาชน
5.3 หนังสือแนะนาตัวและเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose) พิมพ์เป็นภาษาไทย มี
ความยาว 250 – 300 คา ระบุวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษา จุดมุ่งหมายในการศึกษา และ
แผนการทางานในอนาคต โดยต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าประเด็นดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องอย่างไรกับการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นเพื่อประกอบการพิจารณาการสมัคร
*หมายเหตุ คะแนนรับเข้าศึกษาอาจมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษา นักศึกษาต้องตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ซ้าอีกครั้งนึง
เพื่อความถูกต้อง
9. การรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่วิทยาลัยประกาศ
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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10. ทุนการศึกษา
วิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ ในระดับปริญญาตรี และมี
ความจาเป็นทางการเงินเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยวิทยาลัย มีทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษา
แบบเต็มจานวน และ ทุนการศึกษาแบบบางส่วน ตามประกาศและข้อกาหนดให้ทุนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจานวน
สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย (GPA) 3.5 ขึ้น
ไป และผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเทียบเท่าที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มูลค่าของทุนการศึกษาได้แก่ ค่า ธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ตลอดทุกภาคการศึกษา และค่ารักษา
สถานภาพ จานวนไม่เกิน 3 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาปรกติ 5 ภาคการศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนยังคงต้อง
จ่ายค่าสมัคร ค่าแรกเข้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น
2. ทุนการศึกษาแบบบางส่วน
สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย (GPA) 3.25 ขึ้นไป
และผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเทีย บเท่าที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มูลค่าของทุนการศึกษาได้แก่ ค่าหน่วยกิต ร้อยละ 50 ของทุกภาคการศึกษา ผู้รับทุนต้องชาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น ด้วยตนเอง
นอกเหนือจากคุณสมบัติข้ างต้นแล้วผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย ต้องส่งผล IELTS ที่ได้
คะแนน 6.0 หรือ TOEFL 550 หรือ คะแนน MU GRAD TEST ที่ได้คะแนน 80 ขึ้นไป ซึ่งผลการศึกษาต้องมีอายุไม่
เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้างต้น ผู้สมัครต้องส่งเอกสารเจตจานงในการขอทุน การศึกษา และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมภายในวันสอบข้อเขียน โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มในการขอทุนการศึกษา
2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารบรรยายเจตจานงในการรับทุนการศึกษา โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4
ข้อกาหนดการรับทุนการศึกษา
สาหรับขั้นตอนการรับทุน ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยและได้ผลผ่านในการ
สัมภาษณ์ก่อน โดยวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารขอทุนเพิ่มเติม และจะประกาศให้ นักศึกษาเข้ามาทา
การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาอีกครั้ง เมื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของนักศึกษาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
สาหรับทุนการศึกษาแบบเต็มจานวน
1. นักศึกษาต้องเลือกเรียนแผนการศึกษา ก. เพื่อทาวิทยานิพนธ์ เท่านั้น
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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2. นักศึกษาทา วิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้การนาเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ
หรือ นานาชาติ
3. นักศึกษาต้องรักษาผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50 ในทุก ๆ ภาคการศึกษา
4. นักศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
สาหรับทุนการศึกษาแบบบางส่วน
1. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนการศึกษา ก. หรือแผน ข.
2. หากนักศึกษาทา วิทยานิพนธ์ ต้องจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้การนาเสนอในการประชุมวิชาการ
ในระดับชาติ หรือ นานาชาติ
3. นักศึกษาต้องรักษาผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ในทุก ๆ ภาคการศึกษา
4. นักศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
หากนักศึกษาไม่สามารถทาตามข้อปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ของนักศึกษาวิทยาลัยที่ได้รับทุนแล้ว นักศึกษาต้อง
ชาระทุนเต็มจานวนคืนให้แก่วิทยาลัยภายในวันและเวลาที่กาหนด

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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ส่วนที่ 3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
11. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามข้อที่ 9 ต้องได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาของวิทยาลัย จากงานสนับสนุน
การศึกษาและวิชาการ เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามกาหนดการลงทะเบียนและการชาระค่าธรรมเนียม
ของวิท ยาลั ย ภายในระยะเวลาที่ทางวิทยาลัย กาหนด หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่ าวถือว่าสละสิ ทธิ์การเป็น
นักศึกษา
12. การขอเลื่อนการศึกษา
นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยต้องชาระค่าธรรมเนียมเข้า และค่าเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทั้งหมด
ทั้งนี้การขอเลื่อนการศึกษานั้นสามารถขอเลื่ อนการศึกษาได้ครั้งละ 1 รุ่นการศึกษา โดยไม่เกิน 1 ปีการศึกษาและนับ
อายุ ก ารศึ ก ษาจากรุ่ น ที่ รั บ เข้ า ทั้ ง นี้ ก ารขอเลื่ อ นการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ใบค าร้ อ งและได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการวิชาการ
13. ประเภทของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาสามัญ (Full Graduate Student Status) หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การ
รับ เข้าศึกษาที่วิทยาลั ย กาหนด หรื อเป็ น นั กศึกษาที่เปลี่ ยนสถานภาพจากการเป็นนักศึก ษาทดลองเรียนมาเป็ น
นักศึกษาสามัญ ทั้งนี้นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาต้องได้ผล
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
14. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาจริง วิทยาลัย ได้จัดรายวิชาเสริม
พื้นฐานประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
1. ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
2. การบัญชี
3. เสริมทักษะด้านการจัดการ
4. คณิตศาสตร์ทางธุรกิจ (สาหรับสาขาวิชาการเงิน)
5. สถิติเพื่อการจัดการ (สาหรับบางสาขาวิชา)
การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาจะได้รับการยกเว้น ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ วิทยาลัยฯ เป็นผู้จัด หรือส่งผลการสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ โดยได้คะแนนผ่านเกณฑ์จบการศึกษาที่วิทยาลัยฯ ได้กาหนดไว้ในแต่ละภาค
การศึกษา (สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์หรือเอกสารรับเข้าศึกษา)
วิชาบัญชี
นักศึกษาจะได้รับการยกเว้น ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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• นักศึกษาต้องผ่านวิชาบัญชี และ/หรือ วิ ชาการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 วิชาและมีผลการเรียนไม่ต่า

กว่า B หรือเทียบเท่า และนักศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทมาแล้วไม่
เกินกว่า 5 ปี หรือ
• นักศึกษาทางานปัจจุบันด้านการเงินหรือบัญชี และมีอายุงานไม่ต่ากว่า 1 ปี
สาหรับรายวิชาเสริมพื้นฐาน คณิตศาสตร์ทางธุรกิจ / สถิติเพื่อการจัดการ / เสริมทักษะด้านการจัดการ ไม่มี
การยกเว้นการเรียนวิชาดังกล่าว ทั้งนีน้ ักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับผลการศึกษา
พอใจ “S” ทุกรายวิชา
15. การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลาที่วิทยาลัยกาหนดให้มีการลงทะเบียนเรียน และต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาของวิทยาลัย
2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
3. นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษา มากกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12
หน่วยกิต จะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50 นักศึกษาต้ องดาเนินการยื่นใบคาร้องเป็นลาย
ลั กษณ์อักษรและต้ องได้รั บ การอนุ มั ติจ ากคณะกรรมการวิช าการภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ ต าม
รายละเอียดข้อ 43 เรื่องการยื่นใบคาร้อง
4. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยไม่ได้แจ้งกับวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่านักศึกษาผู้
นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
16. การเพิ่ม / ลด ถอนรายวิชา
การขอเพิ่ม/ลด หรือถอนรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ส อน และต้องกระทาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถกระทาได้ด้วยด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1. ยื่นใบคาร้องขอถอนรายวิชาและยื่นต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากนักศึกษาทาการขอลด
หรือถอนรายวิชาในระยะเวลาที่กาหนดจะได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งเป็นไปตาม ประกาศ
วิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข้อ27)
2. การขอถอนรายวิชาให้กระทาได้จนถึงช่วงหลังสอบกลางภาค (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอบกลาง
ภาค) ในกรณีนี้นักศึกษาจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และสัญลักษณ์ W จะปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษาแม้ว่ารายวิชานั้นจะถูกถอนไปแล้วก็ตาม ซึ่งสัญลักษณ์ W จะไม่นามาคิดผลคะแนน
เฉลี่ยสะสม
3. การยื่นใบคาร้องขอถอนรายวิชาหลังพ้นกาหนด นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ F ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาสาหรับรายวิชานั้น
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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17. การลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อปรับผลการศึกษา
นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อปรับผลการศึกษาได้ โดย
1. นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการสาหรับการลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้น
2. ผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าจะนามาคานวณผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
แทนผลการศึกษาที่มีอยู่เดิมของรายวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ในใบแสดงผลการศึกษาจะยังคงแสดงผลการศึกษา
ครั้งแรกของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้า
18. การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
นักศึกษาอาจลงทะเบียนขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตในรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดได้ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนก่อน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าเรียนแบบร่วมฟังการบรรยาย
สาหรับนักศึกษาได้ เช่น เกณฑ์คะแนนจิตพิสัย และการทารายงาน เป็นต้น
1. นักศึกษายื่นใบคาร้องขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ที่งานสนับสนุนการศึกษาและ
วิชาการ ซึ่งจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวน
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายจะได้รับสัญลักษณ์ AU ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา ซึ่งจะไม่มีการนับหน่วยกิตและไม่มีการคิดผลคะแนนเฉลี่ย
19. การย้ายสาขาวิชา
นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาต้องดาเนินการยื่นใบคาร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการ ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ 3 และสามารถย้ายได้เพียงครั้งเดียว
2. นักศึกษายื่นใบคาร้องขอย้ายสาขาวิชาได้ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้ใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครเดิมของนักศึกษาจะถูกนาขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่สาขาวิชานั้นยังสามารถ
รับนักศึกษาเพิ่มเติมได้ กลุ่มสาขาวิชาจะทาการนัดหมายนักศึกษาเพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป
3. เมื่อนักศึกษาได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่แล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาตามที่สาขาวิชา
กาหนด
4. นักศึกษาไม่สามารถขอย้ายจากหลักสูตรไทยไปหลักสูตรนานาชาติได้
5. การอนุมัติการขอโอนย้ายเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการ ทั้งนี้ดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
ถือเป็นข้อสิ้นสุด
20. การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรก
เข้า (Entrance Fee) ค่าบารุงการศึกษา (Matriculation Fee) จานวน 5 ภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียมรายหน่วย
กิต (Credit Fee) ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ทั้งนี้ ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อผู้สมัครได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า
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2. ค่าบารุงการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมเหมารวมเพื่อใช้สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในวิทยาลัย
แบ่งชาระเป็นรายภาคการศึกษา หากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 5 นักศึกษาต้องชาระ
ค่าบ ารุ งการศึกษาให้ ครบ 5 ภาคการศึกษา โดยช าระภายในกาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ตามปกติ
3. ค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิตเป็นการชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามจานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น
4. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่าบารุง
การศึกษา 5,000 บาทต่อภาคการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิตที่ล งทะเบียนเรียน ทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
5. นักศึกษาสามารถอ่านและทาความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่
เว็บไซต์ของวิทยาลัย
21. การติดสภาพวิทยาทัณฑ์
นักศึกษาที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 จะติดสภาพวิทยาทัณฑ์ ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ติดสภาพวิทยาทัณฑ์ต้องขอคาแนะนาเพื่อปรับแผนการศึกษาใหม่
2. นักศึกษาที่ติดสภาพวิทยาทัณฑ์ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาติดสภาพวิทยาทัณฑ์
3. หากนักศึกษาได้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 เป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน นักศึกษาจะต้อง
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
4. การคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป็ น ไปตาม ประกาศวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการขอคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข้อ 28)
22. การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ยังไม่ ปรากฏผลผ่านอย่างสมบูรณ์ในรายวิชา
วิทยานิ พนธ์หรือสารนิ พนธ์ ให้ ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเทอม โดยไม่ ต้องลงทะเบียนรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 5,000 บาท ในภาค
เรียนที่ 6 ถ้านักศึกษาไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งเทอม นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รั กษาสถานภาพนั ก ศึ ก ษา ทุกภาคการศึ ก ษาโดยเริ่ มตั้ ง แต่ภ าคการศึ ก ษาที่ 6 เป็นต้นไป จนกว่า จะ
ปรากฏผลผ่านอย่างสมบูรณ์ในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (ต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์)
2. การรั กษาสถานภาพนั กศึกษาเป็น ความรับผิดชอบของนักศึกษา การละเลยไม่ปฏิบัติไม่ว่าจะในภาค
การศึกษาใดในช่วงที่ศึกษาอยู่ ส่งผลให้นักศึกษาผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนสังกัด
และจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากวิทยาลัย
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23. การลาพักการศึกษา
นั กศึกษาอาจมีเหตุ จ าเป็ น ทาให้ ต้ องหยุด กิจ กรรมด้านการศึก ษาในช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ง ของการศึ ก ษา
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องขอลาพักการศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามรายละเอียดข้อ 43 เรื่องการยื่นใบคาร้อง
1. การลาพักการศึกษาให้กระทาได้อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ถ้าจาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ ยื่นใบคาร้องขอลาพักได้อีกไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
2. ในระหว่างการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา 3,000 บาท ต่อภาค
การศึกษา นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทาการดังต่อไปนี้
2.1 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบรายวิชาใด ๆ และการสอบประมวลความรู้
2.2 ไม่สามารถขึ้นทะเบียนขอสาเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากวิทยาลัย
3. หากนักศึกษาหยุดพักการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่านักศึกษาผู้
นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
4. การคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป็ น ไปตาม ประกาศวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการขอคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข้อ 28)
24. การลาออกจากวิทยาลัย
หากนั กศึกษาประสงค์จ ะขอลาออกจากวิทยาลั ย นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องขอลาออกต่องานสนับสนุน
การศึกษาและวิชาการและต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการและได้รับอนุมัติจากคณบดีวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามรายละเอียดข้อ 43 เรื่องการยื่นใบคาร้อง ทั้งนี้การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นไปตาม ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข้อ
28)
25. ค่าปรับล่าช้า
วิทยาลัยได้กาหนดระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ใน ปฏิทินการศึกษา หากนักศึกษาชาระ
ล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับ ตามประกาศค่าปรับล่าช้าของวิทยาลัย ดังนี้
1. ตั้งแต่วัน ที่ 1 ถึง 10 วัน ทาการแรกนับตั้งแต่วันสิ้ นสุ ดของการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึ ก ษาของภาค
การศึกษา นักศึกษาเสียค่าปรับ 200 บาทต่อวัน
2. ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 20 วันทาการนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา
นักศึกษาเสียค่าปรับ 300 บาทต่อวัน
3. ค่าปรับล่าช้าสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ในกรณีที่เกิน 20 วันทาการนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา และ
นักศึกษาไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนและตัดพ้นสภาพนักศึกษา
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26. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง หรือมีผลคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน
2. นักศึกษาทดลองเรียนได้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ในภาคการศึกษาแรก
3. นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
4. นักศึกษาผู้กระทาการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มหิดลในเรื่องต่อไปนี้
4.1. การคัดลอก การแอบอ้าง และ/หรือการปลอมแปลงผลงานวิจัยหรือ
4.2. ผลงานวิชาการของผู้อื่น
4.3. กระทาการทุจริตในการสอบหรือการทดสอบใด ๆ
4.4. สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของวิทยาลัย
4.5. การใช้ยาเสพติด การเล่นพนัน การลักทรัพย์ หรือมีความประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสมและ
เสื่อมเสีย
5. นักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
6. นักศึกษาที่หยุดพักการศึกษาหรือไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา โดยไม่ได้แจ้งทางวิทยาลัย
เป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนและไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด
การคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเป็ น ไปตาม ประกาศวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการขอคื น เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดูรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมข้อ 28)
27. การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 26.6 และ 26.7 สามารถยื่นใบคาร้องขอคืนสภาพเป็นนักศึกษา
และต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยนักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจานวนเงิน
5,000 บาท พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลาพักการศึกษา และค่าปรับล่าช้า
28. การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entrance Fee)
หากนักศึกษาชาระเงินแล้ว วิทยาลัยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. นักศึกษาลาออกจากการศึกษา หรือ ลาพักการศึกษา
2.1 ค่าบารุงการศึกษา (Matriculation Fee)
กรณียื่นใบคาร้องขอลาออกจากการศึกษาหรือลาพักการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา วิทยาลัย
จะคืนค่าบารุงการศึกษาให้เต็มจานวน หากเกินกาหนดระยะเวลาดังกล่าว วิทยาลัย จะไม่คืนค่า
บารุงการศึกษา
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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3.

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

2.2 ค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิต (Credit Fee)
กรณียื่นใบคาร้องลาออกจากการศึกษาหรือลาพักการศึกษา ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา วิทยาลัย จะคืนค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิตให้เต็มจานวน หากเกินกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว วิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิต
การลด หรือถอนรายวิชา
3.1 กรณียื่นใบคาร้องขอลดหรือถอนรายวิชา ภายในช่วงระยะเวลาเพิ่มถอนรายวิชาตามประกาศ
ปฏิทนิ การศึกษา วิทยาลัย จะคืนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิต ของวิชาที่ขอลดเท่านั้น
3.2 กรณียื่นใบคาร้องขอลดหรือถอนรายวิชา ภายหลังช่วงระยะเวลาเพิ่มถอนรายวิชาตามประกาศ
ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิตและให้ถือเป็น Withdrawal
ของวิชานั้น และชื่อวิชานี้ยังปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาเป็น W
3.3 ไม่คืนค่าบารุงการศึกษา
การขอคืนเงินเนื่องจากชาระเกิน ให้นักศึกษายื่นใบคาร้องขอคืนเงิน วิทยาลัยจะคืนเงินส่วนเกิน ให้เมื่อ
ได้รับการตรวจสอบแล้ว
วิทยาลัยจะพิจารณาคืนค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นเต็มจานวนให้แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ ตามข้อ 26.1 26.2 และ 26.3 เท่านั้น
นักศึกษาที่ติดสภาพวิทยาทัณฑ์จะได้คืนค่าธรรมเนียมรายหน่วยกิตในรายวิชาที่ขอลดเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ ค่าปรับล่าช้า ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐานสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 14 วัน นับจากวันเปิด
เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามที่วิทยาลัยกาหนด
นักศึกษายื่นใบคาร้ องขอคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมแนบสาเนาใบเสร็จรับเงิน และสาเนาบัตร
ประชาชน ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามรายละเอียดข้อ 43 เรื่องการยื่นใบคาร้อง ได้ที่งานสนับสนุน
การศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้วิทยาลัย จะดาเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามของ
นักศึกษาเท่านั้น

29. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
1. การเทียบโอนข้ามสถาบัน นักศึกษาที่จะทาการเทียบโอนจะต้อง
1. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย
2. รายวิชาที่นักศึกษาจะนามาเทียบโอนหน่วยกิตนั้น ต้องเป็นรายวิชาที่สาเร็จในระดับมหาบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี นับจากปี
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ต่า
กว่า B
3. รายวิชาที่นักศึกษาจะนามาเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่เปิดสอน
ของวิทยาลัย กล่าวคือ เมื่อเทียบเคียงกับรายวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัย แล้ว รายวิชาดังกล่าวต้องมี
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบของวิทยาลัย ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิ
ตสู งสุ ดที่ส ามารถรั บ และเที ย บโอนได้ ต้ องไม่เ กิน 12 หน่ว ยกิต ทั้งนี้ ผ ลสอบประมวลความรู้ แ ละ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่สามารถโอนหน่วยกิตได้
4. นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมหน่วยกิตการเทียบโอน และต้องชาระค่าบารุงการศึกษาให้ครบตาม
หลักสูตร
5. นักศึกษายื่นใบคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ พร้อมทั้งยื่นใบ
แสดงผลการศึกษาและคาอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต เพื่องานสนับสนุนการศึกษาและ
วิชาการ จะได้พิจารณาศึกษาเทียบเคียงในเนื้ อหาวิชาต่อไป ทั้งนี้การขอรับและเทียบโอนหน่วยกิต
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีงานวิชาการ
2. การเทียบโอนภายในวิทยาลัย นักศึกษาที่จะทาการเทียบโอนจะต้อง
1. เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ นักศึกษาปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยน
ภาค (Study Mode) ภายในหลักสูตรปัจจุบัน
3. นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา
4. รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
3. รายวิชาที่นักศึกษาจะนามาเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่เปิดสอน
ของวิทยาลัย กล่าวคือ เมื่อเทียบเคียงกับรายวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัย แล้ว รายวิชาดังกล่าวต้องมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบของวิทยาลัย ทั้งนี้ สาหรับวิชาที่
เทียบโอนต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ากว่า B ทั้งนี้ผลสอบประมวลความรู้และวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่
สามารถโอนหน่วยกิตได้
4. นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมหน่วยกิตการเทียบโอน และต้องชาระค่าบารุงการศึกษาให้ครบตาม
หลักสูตร
5. นักศึกษายื่นใบคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ พร้อมทั้งยื่นใบ
แสดงผลการศึกษาและคาอธิบายรายวิชาที่ ขอเทียบโอนหน่วยกิต เพื่องานสนับสนุนการศึกษาและ
วิชาการ จะได้พิจารณาศึกษาเทียบเคียงในเนื้อหาวิชาต่อไป ทั้งนี้ การขอรับและเทียบโอนหน่วยกิต
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีงานวิชาการ

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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ส่วนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
30. เกณฑ์การวัดผล
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ กาหนดระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กระทาเป็น
สัญลักษณ์และมีความหมายและแต้มประจา ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ แต้มประจา
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)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
รอการประเมินผล (Incomplete)
พอใจในระดับดีเยี่ยม (Highly Satisfactory)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report)

1. การให้ F กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
• นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก
• นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร
• นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเนื่องจากเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80
• นักศึกษาทาผิดข้อกาหนดในการสอบของแต่ละรายวิชาได้รับการตัดสินให้ตก
2. การให้ S หรือ U กระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่หลักสูตรเห็นว่าไม่ควรจาแนก
ผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจา
3. การให้ I กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
• นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรอง แพทย์รับรอง
• นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
• อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการวิชาการเห็นสมควรให้รอการประเมิน
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องดาเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์ I โดยให้เรียนซ้าอีก 1 ครั้ง
ในรายวิชาที่ไม่นามาคานวณผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. การให้ P กระทาได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน มากกว่า 1 ภาคการศึกษา โดย
ภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ P และภาคการศึกษาสุดท้ายให้ประเมิน
ด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจา หรือสัญลักษณ์ ซึ่งไม่มีแต้มประจา (S หรือ U)
5. การให้ W กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
• ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนรายวิชาเกินช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้
• นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
6. การให้ AU กระทาได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและต้องมีเวลาเรียน
หรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือ ปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ 80
จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U
7. การให้ X กระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตาม
กาหนด
8. สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้
ประเมินด้วยสัญลักษณ์ “I” หรือ “S” หรือ “S*” หรือ “U” ซึ่งมี ความหมายดังนี้
“I” (Incomplete)
หมายถึ ง ความก้ า วหน้ า ของผลงานการศึ ก ษาวิ จั ย ยั ง อยู่ ใ นขั้ น รอ
ประเมินผล ยังไม่อาจประเมินได้ว่าในขณะที่ทาการประเมินอยู่ในระดับ
เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ
“S” (Satisfactory)
หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ
“S*” (Highly Satisfactory) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจในระดับดี
เยี่ยม
“U” (Unsatisfactory)
หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ
9. นั กศึกษาที่ได้สั ญลั กษณ์แสดงผลการศึกษา F หรือ U ในรายวิช าที่ล งทะเบียนถือว่า สอบไม่ผ่ านใน
รายวิชาดังกล่าว
31. ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมและผลการเรียนดีมาก
นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
ใบประกาศรางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยมจะมอบให้แก่นักศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดี
เยี่ยม และ ต้องมีความประพฤติดีและเป็น ที่น่ายกย่องตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู้ที่จะได้รับรางวัล
ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไปในระยะเวลาการศึกษา 6 ภาคการศึกษาโดยไม่มีการลงทะเบียน
เรียนซ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อปรับผลการศึกษา
2. ไม่มีสัญลักษณ์การประเมินผลต่ากว่า “B” ในรายวิชาใด ๆ
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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3. ได้รับสัญลักษณ์การประเมินผล “S*” ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 กรณีนักศึกษาเลือกเรียนแผน ก, ต้องได้รับ สัญลักษณ์การประเมินผล “S*” ในวิชาวิทยานิพนธ์
3.2 กรณีนั ก ศึกษาเลื อกเรี ยนแผน ข. ที่เลื อกวิช าการศึกษาค้นคว้าอิสระ/ที่ปรึกษาฝึกหั ด ต้องได้รับ
สัญลักษณ์การประเมินผล “S*” ในวิชาสารนิพนธ์
3.3 กรณีนั กศึกษาเลื อกเรี ย นแผน ข. ที่เลื อกวิช าปฏิบัติการให้ คาปรึกษา ต้องได้รับ สั ญลั กษณ์การ
ประเมินผล “S*” 3 ใน 4 วิชาที่ลงทะเบียน
นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีมาก
ใบประกาศรางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีมากจะมอบให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดี
มาก และต้องมีความประพฤติดีและเป็นที่น่ายกย่องตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู้ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้ ง แต่ 3.75 ขึ้ น ไปในระยะเวลาการศึ ก ษา 6 ภาคการศึ ก ษาโดยไม่ มี ก าร
ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพื่อปรับผลการศึกษา
2. ไม่มีสัญลักษณ์การประเมินผลต่ากว่า “B” ในรายวิชาใด ๆ

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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ส่วนที่ 5 แผนการศึกษา
32. แผน ก. วิทยานิพนธ์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์
การทาวิทยานิพนธ์เป็นทางเลือกสาหรับนักศึกษาที่ต้องการทางานศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คุณสมบัติของนักศึกษา
นักศึกษาที่ต้องการเลือกทาวิทยานิพนธ์ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
รูปแบบการทาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์เป็นโครงงานเฉพาะบุคคล เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จด้วยตนเอง ขอบข่าย
รายวิชาวิทยานิพนธ์มีจานวน 15 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (วิทยานิพนธ์)
- รายวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
- รายวิชาพื้นฐานสาขา
9
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
6
หน่วยกิต
- รายวิชาวิทยานิพนธ์
15
หน่วยกิต
- การสอบวิทยานิพนธ์
- การสอบประมวลความรู้
รวมทั้งสิ้น
45
หน่วยกิต
การสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และได้รับผล “ผ่าน”
2. ต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และได้รับผล “ผ่าน”
ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจขอให้นักศึกษาปรับปรุง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมสาระสาคัญเพื่อให้วิทยานิพนธ์ได้ระดับมาตรฐานตามที่วิทยาลัย กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และต้ องลงนามรั บ รองว่านั กศึกษาได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไข และเพิ่มเติมสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรกจะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิทยานิพนธ์ได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้อยู่
ภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษาโดยนักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะสอบผ่านและสาเร็จการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติต้องมีรูปแบบถูกต้องตามที่วิทยาลัย
กาหนด
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองเพียงคนเดียว โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิช าการที่มี
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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นักวิชาการกลั่นกรองหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding)
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
33. แผน ข. สารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ ที่ปรึกษาฝึกหัด และ ปฏิบัติการให้คาปรึกษา)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทาสารนิพนธ์
วัตถุประสงค์
แผนการศึกษานี้เหมาะสาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะประยุกต์ใช้ความรู้เชิงปฏิบัติในการจัดทาโครงงานซึ่งจะ
เป็นโครงงานเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย
1. การศึกษาอิสระ (Independent Study) เป็นการศึกษาค้นคว้าและใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อศึกษา
ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั่วไป หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รูปแบบและวิธีการทาโครงงาน
การศึกษาอิสระเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการทาวิทยานิพนธ์ แต่มีข้อแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ คือ
ขอบข่ายเนื้อหาของโครงงานการศึกษาอิสระจะแคบกว่า
2. ที่ปรึกษาฝึกหัด (Consultant Internship) เป็นโครงงานที่มุ่งฝึกนักศึกษาให้มีความสามารถในการนา
ความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนา
เครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่เรียกว่า Balanced Scorecard การแก้ไขปัญหาด้าน
การตลาด หรือการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร อนึ่ง โครงงานที่
ปรึกษาฝึกหัดไม่ใช่การทางานศึกษาวิจัย และรูปแบบสาหรับรูปเล่มของโครงงานมีลักษณะยืดหยุ่นกว่า
3. ปฏิบัติการให้คาปรึกษา (Consulting Practices) เป็นโครงงานที่นักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การเรียนรายวิชา ที่ทางวิทยาลัย จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านธุรกิจในหลากหลายประเด็น โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา แต่ละกลุ่มจะร่วมกันทางานเป็นทีม
และช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในชั้นเรียน แต่ในขั้นสุดท้ายนักศึกษาจะประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงปฏิบัติในการจัดทาโครงงาน ซึ่งจะเป็นโครงงานเฉพาะบุคคล (อนึ่ง แต่ละสาขาวิชาจะเลือก
โมดูลเฉพาะของตนเองไว้ให้นักศึกษาด้วย)
โครงสร้างหลักสูตร แผน ข. (สารนิพนธ์)
- รายวิชาเสริมพื้นฐาน
- รายวิชาบังคับ
- รายวิชาพื้นฐานสาขา
- รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
- รายวิชาเลือกเสรี
- รายวิชาสารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ
- ที่ปรึกษาฝึกหัด หรือ ปฏิบัติการให้คาปรึกษา )
- การสอบประมวลความรู้
รวมทั้งสิ้น
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)

ไม่นับหน่วยกิต
15
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

45

หน่วยกิต
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วิธีการศึกษาโครงงานการศึกษาอิสระและ ที่ปรึกษาฝึกหัด
นักศึกษาต้องทาโครงงานการศึกษาอิสระและที่ปรึกษาฝึกหัดด้วยตนเองเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นไปในลักษณะ
เดีย วกัน กับ การทาวิทยานิ พนธ์ ความแตกต่างที่ส าคัญ คือ การศึกษาอิส ระและที่ปรึกษาฝึ ก หัดจะมีขอบข่ายของ
โครงงานแคบกว่า การสอบโครงงานการศึกษาอิสระและที่ปรึกษาฝึกหัดต้องสอบป้องกันสารนิพนธ์ และได้รับผล
การศึกษา “ผ่าน” การตัดสินผลการสอบการศึกษาอิสระและ ที่ปรึกษาฝึกหัด
วิธีการศึกษาโครงงานปฏิบัติการให้คาปรึกษา
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนโครงงานปฏิบัติการให้คาปรึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องได้ผล
การศึกษา “ผ่าน” ทั้ง 4 โมดูล การตัดสินผลการสอบในโมดูลต่าง ๆ ของปฏิบัติการให้คาปรึกษา
ในกรณีทนี่ ักศึกษาได้ผลการศึกษา“I”(รอการประเมินผล) ในรายวิชาสารนิพนธ์ นักศึกษาต้องดาเนินการแก้ I
ภายใน 1 ภาคการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาจะได้รับผลการศึกษา U ในรายวิชาสารนิพนธ์และนักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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ส่วนที่ 6 การสอบรายวิชาและกฎแห่งเกียรติยศ
34. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาหลักสูตรไทยจะต้องดาเนินการสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ในหนังสือรับเข้าศึกษา
35. การสอบประมวลความรู้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้
1.1. นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกรายวิชาบังคับ
1.2. นักศึกษาลงทะเบียนสอบประมวลความรู้หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
1.3. นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้
1.4. นักศึกษาที่อยู่ในสถานติดสภาพวิทยาทัณฑ์ไม่สามารถลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้
1.5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาและไม่ได้ชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ไม่มี
สิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
1.6. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ในครั้งที่ 1 ต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติ และชาระเงิน
เพื่อสอบครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาถัดไป
1.7. นักศึกษามีสิทธิ์ในการสอบประมวลความรู้ไม่เกิน 2 ครั้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในการสอบประมวล
ความรู้ครั้งที่ 2 ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2. หลักเกณฑ์ในการผ่านการสอบประมวลความรู้
นักศึกษาต้องเลือกทาข้อสอบ 4 วิชาจากทั้งหมด 5 วิชาบังคับ และต้องมีผลสอบคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 60
36. การกระทาที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎแห่งเกียรติยศ
นักศึกษาทุกคนต้องทาความรู้จักกับข้อบังคับของกฎแห่งเกียรติยศที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ ทั้งนี้เพราะการ
ละเมิดกฎแห่งเกียรติยศอาจมีผลทางวินัยของนักศึกษา
1. การปลอมแปลงหรือการสร้ างเอกสารปลอม ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งานวิ จัย แบบฝึ กหั ด โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบ หรือข้อสอบ เทป ภาพยนตร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งใดก็ตามที่นักศึกษาต้อง
นาส่งต่อวิทยาลัยในการประเมินผลรายวิชา
2. การทุจ ริ ต หมายถึง การใช้อุป กรณ์ห รือเครื่องมือใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การคัดลอกผลงานของ
นักศึกษาอื่น การขอให้ทา หรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยการบอกปากเปล่าหรือเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดแย้งกับหลักปฏิบัติของความสุจริตทางวิชาการ
3. การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่นลงในผลงานของตนเองเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลรายวิชา
4. การละเลยหรือเพิกเฉยต่อการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อเกิดเหตุทุจริต
5. การกระทาใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงอาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาอื่นเพื่อให้ได้รับ
ความช่วยเหลือในการละเมิดกฎแห่งเกียรติยศ
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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6. การนาผลงานของรายวิชาหนึ่งไปใช้กับอีกรายวิชาหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน ทั้งสอง
รายวิชา
7. การนาผลงานของหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย มาใช้แอบอ้างเป็นผลงานของนักศึกษาเอง
8. การปลอมแปลงผลงานวิจัย สารนิพนธ์ และงานเขียนทางวิชาการอื่น ๆ
37. กฎระเบียบในการสอบ
1. นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบให้ตรงเวลา หากนักศึกษาเข้าห้องสอบล่าช้าเกินกว่า 30 นาที หลังจากการสอบ
เริ่มต้น นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้น
2. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกรายวิชาตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง
3. นักศึกษาต้องเก็บทรัพย์สินส่วนตัวให้พ้นจากสายตาและการหยิบจับ ได้แก่ นอกห้องสอบ หรือหน้า/หลัง
ชั้นเรียน หรือบริเวณที่วิทยาลัยจัดให้
4. นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยในระหว่างการสอบ ในกรณีที่นักศึกษามีคาถามควรสอบถามกับอาจารย์
ผู้สอนโดยตรง
5. ในกรณีที่มีการอนุญาตให้นาพจนานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงอื่นใดเข้ามาในห้องสอบ นักศึกษาต้องยินยอม
ให้มีการตรวจสอบ
6. อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไม่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
7. นักศึกษาต้องนั่งสอบให้ตรงกับเลขที่นั่งของตนเองที่ได้จัดไว้ และลงชื่อในใบทะเบียนรายชื่อผู้เข้าสอบ
8. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาในการเข้าสอบ
9. นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ ยกเว้นมีเหตุจาเป็นและต้องมีเจ้าหน้าที่คุมสอบติดตามไป
ด้วย
10.หากนักศึกษาไม่ปฏิบั ติตามกฎระเบียบดังกล่ าวข้างต้น การสอบครั้งนั้นจะถือเป็นโมฆะ และไม่มีการ
พิจารณากระดาษข้อสอบ
11.นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาคหรือการสอบปลายภาคตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน
ตารางสอบ ต้องยื่ น ใบคาร้ องและเอกสารแจ้งพร้อมหลั กฐานที่เป็นลายลั ก ษณ์ อักษรที่งานสนับ สนุ น
การศึกษาภายในเวลาที่กาหนดตามรายละเอียดข้อ 43 เรื่องการยื่นใบคาร้อง เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือ
ฉุกเฉิน เช่น มีอาการเจ็บป่วยขั้นรุนแรง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการสอบชดเชย และจะได้รับผล
การศึกษาเป็น “F” สาหรับการสอบนั้น
12.การทุจ ริ ตหรื อการร่ ว มมือกับ ผู้ อื่น กระทาการทุจริตในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เช่น พูดคุย พูดเบา ๆ ส่ ง
สัญญาณใด ๆ กับผู้อื่น การลอบมองข้อสอบของผู้อื่น และการคัดลอกจดใส่กระดาษ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลตามรายละเอียดข้อ 39
38. การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น
การคัดลอกผลงานทางวิชาการหรื องานเขียนของผู้อื่นและแอบอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองนั้นเป็น การ
กระทาที่ผิดหลักจริยธรรม ไม่ว่าการคัดลอกนั้นจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามยังถือว่าผิดหลักจริยธรรม
ทางวิชาการ
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1. นักศึกษาควรตระหนักถึงการกระทาที่เหมาะสมในการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งในรายงาน โครงงาน
และการนาเสนอรายงานด้วยวาจา
2. แนวทางปฏิบัติในการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น มีดังนี้
• ทุกประโยคที่มีการหยิบยกมาจากงานเขียนของผู้อื่นโดยตรง เมื่อปรากฏอยู่ในงานเขียนของนักศึกษา
ต้องมีการใส่เครื่องหมายคาพูด และระบุแหล่งที่มาไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น “It takes five years
or more for large- scale change to take place in large organizations. ” ( Kotter, 1995, p.
13).
• นักศึกษาต้องระบุข้อมูลการอ้างอิงที่สมบูรณ์ในบทอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
• งานเขี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารน าเอาใจความส าคั ญ ในงานเขี ย นของผู้ อื่ น มาถอดความใหม่ โ ดยใช้
ถ้อยคาใหม่หรือเรียงรูปแบบประโยคใหม่ นักศึกษาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความนั้นอย่างครบถ้วน
ทั้งในบทอ้างอิงหรือบรรณานุกรม หากไม่ใช่การหยิบยกมาแบบคาต่อคา นักศึกษาไม่จาเป็นต้องใส่
เครื่องหมายคาพูด แต่ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อความนั้นยกตัวอย่างเช่น Kotter suggests that it
takes five years or more for large- scale change to take place in large organizations
(Kotter, 1995).
3. ในการนาเสนอผลงานด้วยวาจา นักศึกษาอาจมีการฉายสไลด์ ซึ่งต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาดังนี้
• เอกสารหรือผลงานที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือนามาจากแผ่นซีดี นักศึกษาควรแสดงให้เห็น
ชื่อของแหล่งที่มาและเว็บไซต์ภายใต้เอกสารหรือผลงานนั้น
• ข้อความในเอกสารหรือผลงานที่เป็นการหยิบยกมาโดยตรง นักศึกษาต้องระบุชื่อผู้เขียนไว้ใต้เอกสาร
หรือผลงานนั้น
4. ผลที่ตามมาจากการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น
วิทยาลัย เข้าใจว่านักศึกษาอาจไม่คุ้นเคยหรือมีความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
การขโมยคัดลอกผลงานผู้อื่น ดังนั้น ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการเตือนในเรื่องของ
กฎข้อบังคับของการขโมยคัดลอกผลงานผู้อื่น และความร้ายแรงของการละเมิดกฎข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ วิทยาลัย หวังที่จะสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาในเรื่ อง
ดังกล่าว
อาจารย์ผู้สอนจะดาเนิ นการตักเตือนนักศึกษาที่กระทาการละเมิดกฎข้อบังคับในเรื่องการขโมย
คัดลอกผลงานผู้อื่น ดังนี้
1. การตักเตือนด้วยวาจา
2. กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาผิดดังกล่าว เช่นการให้ผลการเรียนเป็นไม่ผ่านในรายวิชานั้น
3. อาจารย์ผู้สอนอาจดาเนินการแจ้งเรื่องการกระทาผิดดังกล่าวแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาที่
ได้รับแต่งตั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทาผิด
หากนักศึกษากระทาการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง หรือ หากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง อาจารย์ผู้สอนจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาที่
ได้รับแต่งตั้ง จากนั้น คณะกรรมการฯ จะเชิญนักศึกษามาพบ ถ้าคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
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ละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวเป็นความผิดร้ายแรง จะมีการบันทึกการกระทาความผิดนั้นลงในระเบียนประวัติ
ของนักศึกษา จากการกระทาการละเมิดเป็นครั้งที่สอง และมีการบันทึกการกระทาผิดดังกล่าวในระเบียน
ประวัติของนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
ในขั้นตอนการเขียนวิทยานิพนธ์และการทาโครงงาน วิ ทยาลัย ถือว่านักศึกษาได้รับทราบและทา
ความเข้าใจในเรื่องการขโมยคัดลอกผลงานผู้อื่นแล้ว และทราบแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการทา
ผลงานของตน หากมีการกระทาการละเมิดเกิดขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตักเตือนนักศึกษาด้วยวาจา พร้อม
กับ ทาบั น ทึกแจ้ ง การกระทาผิ ดเพื่ อบั น ทึก ลงในระเบี ยนประวั ติข องนั กศึ ก ษา และหากมีการละเมิ ด กฎ
ข้อบังคับในเรื่องการคัดลอกผลงานเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง นักศึกษาจะถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ทันที
หมายเหตุ ผลของการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่นไม่ได้จากัดเฉพาะในช่วงเวลาที่นักศึกษากาลัง
ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย เท่านั้น ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วหากมีการพบการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
ปรากฏในผลงานของนักศึกษาซึ่งทาไว้ในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ วิทยาลัย จะดาเนินการเพิกถอนใบปริญญา
บัตรของนักศึกษาทันที
39. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต
1. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบเป็นอานาจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และ คณะกรรมการวิชาการ
โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
• ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต
• ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
• ให้ ไ ด้ สั ญ ลั ก ษณ์ F ทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น และให้ พั ก การศึ ก ษาในภาค
การศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการ
ทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นอานาจหน้าที่และการสอบสวนของคณะกรรมการวิชาการโดยพิจารณา
ตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
• กรณีที่มิได้เป็นการจงใจหรือเป็น กรณีที่นักศึกษาละเลย การดาเนินการตามขั้นตอนการทาวิทยานิ พนธ์
หรือสารนิพนธ์ที่กาหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การ สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปรากฏผลเป็น
“U” และให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ใ หม่ ทั้งนี้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมี
การต่ออายุการศึกษา
• ในกรณีที่เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง ให้คณบดีสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาและในกรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป
40. ความรับผิดชอบของนักศึกษา
วิทยาลัยมีจุดมุ่งหายที่จะพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากลในทุกด้าน อันได้แก่ หลักสูตร
การสอน คุณภาพของอุปกรณ์ด้านการศึกษาและสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา มาตรฐานของสาขาวิชาต่าง ๆ
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)
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การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพการสอน และเช่นเดียวกับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี
แนวความคิดที่ว่า ความสาเร็จของการศึกษาขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความพยายามของนักศึกษาในสถาบันเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพไปสู่ ความเป็นมืออาชีพเริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวในชีวิตประจาวัน ดังนั้น
นักศึกษาควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้ นในวิทยาลัย นักศึกษาที่ละเลย
หรือเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง อาจมีผลให้ไม่สาเร็จการศึกษาและไม่ได้รับปริญญาบัตรจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความมุ่งหวังจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย
1. การประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2. เจตคติต่อการสืบเสาะหาความรู้และความใฝ่รู้เพิ่มพูนสติปัญญา
3. การแต่งกายและการประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อาจารย์ผู้สอน และการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
พฤติกรรมการเรียน: นักศึกษาทุกคนควรเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนในกลุ่มวิชาเรียนของรายวิชานั้นให้ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนเรียนไว้
2. นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และเตรียมพร้อมสาหรับการเรียน
3. นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกรายวิชาโดยมีเวลาเข้าเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด
4. นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงการลาเรียนล่วงหน้าและการขาดเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
5. เมื่ อ ขาดเรี ย นในวั น ใดวั น หนึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามงานและเอกสาร
ประกอบการสอนของรายวิชาที่ได้ขาดเรียนไป
6. นักศึกษาต้องทางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนให้เสร็จและส่งตามกาหนดเวลา
ความรับผิดชอบของนักศึกษาและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน: นักศึกษาทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นและมี
ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
1. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมกับเพื่อนนักศึกษาในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
2. นักศึกษาต้องสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในเอกสารประกอบการสอน
3. นักศึกษาต้องติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนหากขาดเรียนไปในวันใดวันหนึ่ง เพื่อติดตามงานที่อาจารย์ผู้สอน
ได้มอบหมายในชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย: ในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น (และหลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้ว)
นักศึกษาเปรียบเสมือนตัวแทนของวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจากบริษัทต่าง
ๆ นักศึกษาต้องตระหนักไว้เสมอบุคคลเหล่านี้อาจตัดสินภาพลักษณ์ของวิทยาลัย จากพฤติกรรมและทัศนคติของ
นักศึกษา
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41. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน
มาตรฐานสาหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนทุกคนของวิทยาลัยต้องยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะกระตุ้นให้นักศึกษาคิดถึงแนวทางการบริหารจัดการ
2. ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน
3. สนองตอบความต้องการของนักศึกษาภายในขอบเขตการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้นาความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติทางธุรกิจในสถานที่
ทางานที่มีสภาพแวดล้อมแบบไทยและแบบสากล
5. ให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าของการทางานเป็นทีม และพัฒนาทักษะในการทางานเป็นทีม โดยใช้
วิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา
6. ชี้ให้นักศึกษาเห็นและเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่หยิบยกมาจากการดาเนินการ
ขององค์กรระดับสากลนั้นสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและสังคม
ของไทยอย่างไร
7. ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาในเรื่องความประพฤติ การพูด และการตรงต่อเวลา
8. ให้ผลตอบรับที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกครั้งที่มีการทากิจกรรมในชั้นเรียนและต่อผลงานทุกชิ้น
ของนักศึกษา
9. มีความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานสอน
การประเมินผลอาจารย์ผู้สอน
ในตอนท้ายของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทาประเมินรายวิชาและประเมิน
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาควรจะให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีความชัดเจน และตรงไปตรงมา
เกี่ยวกับรายวิชาที่ศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ความคิดเห็นและการประเมินของนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาและนามา
ปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ และการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน
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ส่วนที่ 7 การสาเร็จการศึกษา
42. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตนั้น นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็น “ผ่าน”(Pass) ในทุกรายวิชาสาหรับวิชาเสริมพื้นฐานตาม
รายละเอียดข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน
2. ศึกษารายวิชาต่าง ๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3. นักศึกษาต้องได้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากจานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
ตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต (หรือมากกว่า)
4. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามรายละเอียดข้อ 35 การสอบประมวลความรู้
5. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ ผลการประเมิ น ระดั บ “ผ่ า น” ในรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ (ต้ อ งส่ ง เล่ ม
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
6. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย ตามรายละเอียดข้อ
34 เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
7. นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆให้ครบถ้วน
8. นักศึกษาต้องคืนหนังสือทีย่ ืมจากห้องสมุด และตู้ล็อคเกอร์ให้เรียบร้อย
ทั้งนี้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้างต้น ต้องยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องยื่นใบขอ
สาเร็จการศึกษาต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ จึงจะถือว่า นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนสาเร็จการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว
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ส่วนที่ 8 การบริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา
43. การยื่นใบคาร้อง**
นักศึกษาสามารถยื่นใบคาร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้การ
ยื่นใบคาร้องแต่ละหัวข้อ มีข้อกาหนดและรายละเอียด ซึ่งนักศึกษาต้องทาการศึกษาในส่วนที่ 3 เรื่องการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน สาหรับขั้นตอนและกาหนดระยะเวลาในการยื่นใบคาร้อง ดังนี้
หัวข้อ
1.การเพิ่ม/ถอนรายวิชา

ขั้นตอน/กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ

4.การลาพักการศึกษา

ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นั กศึกษาต้องดาเนินการให้แล้ ว เสร็จภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ล าพัก
การศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับเงินคืนตามประกาศการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
วิทยาลัย
ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้อง สาเนาบัตรประชาชนและแนบสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ระยะเวลาในการดาเนินการ

ขั้นตอน
1. นักศึกษาหลักสูตรไทย สามารถเพิ่ม/ถอนรายวิชา โดยยื่นใบคาร้อง และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาต้องทาการ เพิ่ม/ถอนรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับเงินคืนตามประกาศการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย
2.การลงทะเบี ย นเกิ น 9 ขั้นตอน
หน่วยกิต/ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเกิน 9 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ หาก
เกินกาหนดระยะเวลาดังกล่าวนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเกิน 9 หน่วยกิต
3.การลาออก
ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและได้รับอนุมัติให้ลาออก
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ลาออก
ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับเงินคืนตามประกาศการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย

5.การคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรไทย)

32 | หน้า

นักศึกษาต้องดาเนินการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ
6.การขอย้ายสาขาวิขา
ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2
7.การเลื่อนสอบ
ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้อง เอกสารประกอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
1. กรณีนักศึกษาติดงาน ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 7 วันก่อนการสอบวิชานั้น ๆ
2. กรณีนักศึกษาป่วย ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการสอบวิชานั้น ๆ
8.การยื่นเรื่องขอสาเร็จ ขั้นตอน
การศึกษา
นักศึกษาต้องกรอกใบขอสาเร็จการศึกษาและแนบสาเนาใบลายเซ็นที่อยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ประกอบการสาเร็จการศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์สาเร็จการศึกษาตาม
ข้อ 42 และได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
9.การขอเลื่อนการศึกษา ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและได้รับอนุมัติให้เลื่อนการศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
10.การรับและเทียบโอน ขั้นตอน
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้อง ใบแสดงผลการศึกษาและคาอธิบายรายวิชาที่เทียบโอน และ
ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
11.การลงทะเบียนโดยไม่ ขั้นตอน
นับหน่วยกิต
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้อง และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
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44. การยื่นขอเอกสารทางการศึกษา**
นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรอง ใบแสดงผลการศึกษา รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและชาระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย ที่งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ทั้งนี้ เอกสารแต่
ละประเภทมีรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการจัดทา ดังนี้
เรื่อง
1.การขอหนังสือ
รับรอง / จดหมาย

2.การขอใบแสดงผล
การศึกษา (ไม่เป็น
ทางการ)

3.การขอใบแสดงผล
การศึกษาฉบับ
สมบูรณ์

รายละเอียด
นักศึกษาปัจจุบัน สามารถขอ
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา /
หนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา
รวมทั้ง จดหมายอนุเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนของ
นักศึกษา

ขั้นตอน/ระยะเวลาในการดาเนินการ

ขั้นตอน
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องและกรอกรายละเอียดข้ อ มูล
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
1.นักศึกษาดาเนินการยื่นขอเอกสารได้ทุกวันทาการ
2.เอกสารดังกล่าวมีระยะเวลาดาเนินการจัดทา อย่างน้อย
สามวันทาการ
นักศึกษาปัจจุบัน สามารถขอใบ
ขั้นตอน
แสดงผลการศึกษา (ไม่เป็นทางการ) นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
1.นักศึกษาดาเนินการยื่นขอเอกสารได้ทุกวันทาการ
2. เอกสารดังกล่าวสามารถติดต่อรับได้ทันที
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา / ศิษย์ ขั้นตอน
เก่า สามารถขอใบแสดงผล
นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับ
การศึกษาฉบับสมบูรณ์
สมบูรณ์ และชาระเงินค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์
ระยะเวลาในการดาเนินการ
1.นักศึกษาดาเนินการยื่นขอเอกสารได้ทุกวันทาการ
2. สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดาเนินการใน
การจัดทาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย
สามวันทาการ
3.สาหรับนักศึกษาที่เพิ่งยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาและ
อยู่ ใ นขั้ น ตอนการเสนอชื่อ จบของวิท ยาลั ย ระยะเวลา
ดาเนินการในการจัดทาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
อย่างน้อยสามเดือนนับจากวันยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษา
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4.การเปลี่ยนชื่อ/
นามสกุล

5.การขอทาบัตร
ประจาตัวนักศึกษา

นักศึกษาปัจจุบัน ที่ประสงค์จะขอ ขั้นตอน
เปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ในขณะที่ นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้อง พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/
กาลังศึกษาอยู่
นามสกุล
ระยะเวลาในการดาเนินการ
นักศึกษาดาเนินการยื่นใบคาร้องได้ทุ กวันทาการ ก่อน
สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาปัจจุบัน ที่ทาบัตร
ขั้นตอน
ประจาตัวนักศึกษาหาย หรือ ชารุด นักศึกษาต้องยื่นใบคาร้องขอจัดทาบัตรใหม่และชาระเงิน
สามารถขอทาบัตรใหม่ได้
ค่าบัตรนักศึกษาให้เรียบร้อย
ระยะเวลาในการดาเนินการ
1.นักศึกษาดาเนินการยื่นใบคาร้องได้ทุกวันทาการ
2.ระยะเวลาดาเนินการจัดทาบัตรนักศึกษาอย่างน้อยสาม
วันทาการ

**หมายเหตุ ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้จัดทาการยื่นคาร้องแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Line@ นักศึกษาสามารถค้นหา
ได้จาก Line ID: @CMMU
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