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๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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๒. ชื่อปริญญาบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
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๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการบริหารองค์การ เกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรม
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
๑) แผน ๑ เน้นการทําวิจัย
แบบ ๑.๑ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนพิ นธ์ ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต
๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย
แบบ ๒.๑ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้
เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอน
ได้เข้าศึกษา
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๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรียนการสอน
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดเปิดดําเนินการสอนในภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๖.๒ การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
- สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔
เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะได้รับการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๗ (หลัง
เปิดดําเนินการสอนเป็นเวลา ๒ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจําสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทํางาน
ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กํากับ ดูแลและการวางแผน
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๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตร
ตําแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
ประจําตัวประชาชน
วิชาการ
๓-๑๒๐๖-๐๐๗๗๙-๑๕-๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิน โสภณบุญ

๒)

๓-๑๐๐๕-๐๑๘๘๘-๕๔-๗
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๓)
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ที่

อนันต์ เกตุวงษ์
ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า กลุ่มประเทศอาเซียนได้เปิดตลาดการค้าเสรี ส่งผลให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกอย่างรุนแรง ประชาชนในทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สามารถเข้าสู่
แข่งขันในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จึงได้
กําหนดเป้ าหมายการดํา เนิ นงานเชิง ตัว ชี้วั ดที่ เป็ นรู ปธรรม คื อ ๑) สั งคมไทยมีค วามสงบสุ ขอย่า งมี ธรรมาภิ บาล
๒) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ ๓) โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ ๔) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และ ๕) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ด้าน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมสร้าง
รากฐานของประเทศให้ เข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง สร้ า งโอกาสให้ ป ระเทศสามารถเจริ ญ ก้ า วหน้ า ต่ อไป ประกอบด้ ว ย
๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ๔) ยุทธศาสตร์
การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค และ ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ
ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
๑๑.๒ สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน
และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด กอปรกับในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มประเทศอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวยิ่ง
ส่งผลให้มีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม อาจประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ
กลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกัน อาจประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรมและทางพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันจึงได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กร โดยสามารถนาไปปรับใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม
๑๒. ผลกระทบจากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร จึง
จําเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการ
ประกอบวิช าชีพและการดํา เนินชี วิตได้ อย่างมีความสุข ด้วยการจั ดการเรียนการสอนที่ เอื้อให้ผู้เรี ยนมีค วามรู้
ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เป็นผู้มี
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วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพและดําเนินชีวิตประจําวันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นผู้นําในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี
เป็นคนเก่งของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้น
และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้
ตอลดอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม อันจะนําไปสู่การดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไม่มี
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ความสําคัญของหลักสูตร
กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ํานําหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความ
จําเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การ
ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนําความคิด
สร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
๑.๒ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล และมีภาวะผู้นํา
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๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑) เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเชิ ง วิ ช าการในระดั บ สู ง และมี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ
สาขาวิชาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
๒) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๓) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนําไปสู่การสร้าง
สังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้ง
สามารถนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการ
พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนําผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
๔) สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ประเทศชาติ
๕) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๗) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิง
วิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
๘) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
๙) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
๑๐) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑๑) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น รู้ จั ก
ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่าจะดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใน ๓ ปี (หลังเปิด
ดําเนินการ)
ข้อ
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบงชี้
๑) แผนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี - ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ - รายงานผลการดําเนินงาน
มาตรฐานตามที่ ส กอ.กํ า หนด ความต้องการอัตรากําลังเพื่อเป็น - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สอดคล้องกั บความต้ องการของ ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิ น ความ
สังคม
- เชิญผู้เชี่ยวชาญให้มีส่วนร่วมใน พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ย
การพัฒนาหลักสูตร
อยู่ในระดับ ๓.๕ คะแนนจาก
- มีการติดตามประเมินหลักสูตร ระดับ ๕.๐ คะแนน
อย่างสม่ําเสมอ
๒) แผนการพั ฒ นาทั ก ษะการสอน - พั ฒ น า ทั ก ษ ะก า ร ส อ น ข อ ง - จํ า นวนโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
การประเมินผลของอาจารย์ตาม อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
การสอนและการประเมิ น ผลขอ
มาตรฐานการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ อาจารย์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ทั ก ษะเชิ ง เชาว์ ปั ญ ญา ทั ก ษะ - รายงานผลการประเมิ น ความ
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุค คลและ พึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ ทั ก ษะการ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะในการ สอนของอาจารย์ ต ามมาตรฐาน
วิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ การเรียนรู้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้ ง ทั ก ษะเชิ ง ๓ . ๕ ค ะ แ น น จ า ก ร ะ ดั บ
วิชาชีพ
๕.๐ คะแนน
- พัฒนาทักษะการประเมินผลการ - รายงานผลการประเมิน ตนเอง
เรียนรู้ของนิสิต
ของนิ สิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการสอนของ
อาจารย์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๓.๕ คะแนน
จากระดับ ๕.๐คะแนน
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ใช้ร ะบบการศึก ษาแบบทวิ ภาค (Semester) ตามเกณฑ์ข องสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาซึ่ ง
กําหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะ
จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และ/หรือ
การศึกษาดูงาน ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลักสูตรนี้อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน กําหนดให้ ๑ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยมี
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษา
ภาคปกติ
นอกจากนั้นในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือใช้
ระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่
เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค ตามหมวดที่ ๓ ข้อ ๑.๑
๑.๔ ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิต และไม่เกิน
๘ ปีการศึกษา สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาบัณฑิต ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
การดําเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลานอกวันเวลาทําการปกติ
๒.๒ คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑) ผู้เข้า ศึก ษาต้องเป็น ผู้สํ าเร็ จการศึก ษาจากสถาบัน อุด มศึ กษาที่สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน
แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ย
(CGPA) ไม่น้อยกว่า ๓.๐ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหลังสําเร็จปริญญาตรี
๒) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกําหนด
๓) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
๔) สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒.๒.๒ การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
๑) คุณสมบัติตามหมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๒.๑
๒) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
๓) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
๔) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทํางาน ความสามารถที่จะศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สําเร็จ

-๘-

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มคอ.๒

๒.๓ ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา นิสิตจําเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งนิสิตยังต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เพื่อการนําเสนอรายงาน และ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ ซึ่งนิสิตอาจมีความรู้ความสามารถไม่พอเพียง
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิต
จากปั ญหาในหมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ดัง นั้นบัณ ฑิตวิท ยาลั ยอาจจัดให้ มีการศึกษาเพิ่ม เติม ในรายวิชาภาษา
อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยให้แก่นิสิต โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๓ ปี
ปีการศึกษา/แผนการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
จํานวนนิสิตแต่ละชั้นปี
แผน ๑ แผน ๒ แผน ๑ แผน ๒ แผน ๑ แผน ๒
ชั้นปีที่ ๑
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
ชั้นปีที่ ๒
๘
๑๖
๘
๑๖
ชั้นปีที่ ๓
๗
๑๔
รวมจํานวนนิสิต
๑๐
๒๐
๑๘
๓๖
๒๕
๕๐
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
๗
๑๔
กรณีที่การรับนิสิตในแผนการศึกษาใดแผนการศึกษาหนึ่งไม่ครบตามจํานวนของแผนการรับนิสิต ให้สามารถ
รับนิสิตอีกแผนการศึกษาหนึ่งเพิ่มเติมได้
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
๒.๘.๑ การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา
เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึ กษาสําหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา
๒.๘.๒ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึ กษาสําหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ กํ า หนดโครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
๑) แผน ๑ เน้นการทําวิจัย
แบบ ๑.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต
๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย
แบบ ๒.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด
ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สําหรับผู้สําเร็ จการศึกษาระดั บปริญญาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
๑) แผน ๑ เน้นการทําวิจัย
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทําดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนา
ทางวิชาการ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
แบบ ๑.๑ สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
- หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๗๒ หน่วยกิต
๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ํากว่า B และทํา
ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุม
การสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
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แบบ ๒.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๕
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๕๑
แบบ ๒.๒ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๑๘
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๕
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
๘๑

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑) แผน ๑ เน้นการทําวิจัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต N/C)

แบบ ๑.๑ สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต
๔๘ หน่วยกิต

แบบ ๑.๒ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
๗๒ หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
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๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต N/C)

แบบ ๒.๑ สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต
๕๔ หน่วยกิต

แบบ ๒.๒ สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
๘๑ หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
๑๘ หน่วยกิต

หมวดวิชาชัน้ ปริญญามหาบัณฑิต
๑๘ หน่วยกิต
และหมวดวิชาเฉพาะ
๑๕ หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
หมวดดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายละเอียดในหลักสูตร
๑) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
Applied computer for research
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
Graduate English
๒) หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต
PA6101 ระเบียบวิธีวิจัยและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๖(๖-๐-๑๒)
Research Methodology and Systems
PA6102 การบริหารงานสาธารณะ : ขอบข่าย ทฤษฎี และหลักการ
๖(๖-๐-๑๒)
Public Administration : Scope Theory and Principle
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PA6103

การบริหารงานภาครัฐและการบริหารงานพัฒนา
๖(๖-๐-๑๒)
Public Sector Administration and Development Administration
PA6104 การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
๖(๖-๐-๑๒)
Plan Strategy and Public Policy
๓) หมวดวิชาเฉพาะ
PA8101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Public Administration Theory
PA8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
๓(๑-๓-๓)
Advanced Quantitative Research Methodology
PA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง
๓(๑-๓-๓)
Advanced Qualitative Research Methodology
PA8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
๓(๒-๓-๕)
Philosophy of Science
PA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
๓(๐-๖-๓)
Doctoral Seminar
๔) หมวดดุษฎีบัณฑิต
PA9201 ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
PA9202 ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
PA9203 ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๑) แผน ๑ เน้นการทําวิจัย
แบบ ๑.๑
แบบ ๑.๒
หมวดเสริมพื้นฐาน
หน่วยกิต
หมวดเสริมพื้นฐาน
หน่วยกิต
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา N/C
รวม
N/C
รวม
N/C
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๑
PA9202 ดุษฎีนิพนธ์
๔๘
PA9203 ดุษฎีนิพนธ์
๗๒
รวม
๔๘
รวม
๗๒
รวมทั้งหมด
๔๘
รวมทั้งหมด
๗๒
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๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย
แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๒
หมวดเสริมพื้นฐาน
หน่วยกิต
หมวดเสริมพื้นฐาน
หน่วยกิต
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
รวม
N/C
รวม
N/C
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๑
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต
PA8101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๓-๐-๖) PA…….... เลือกเรียน
๖(๖-๐-๑๒)
PA8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
๓(๑-๓-๓) PA…….... เลือกเรียน
๖(๖-๐-๑๒)
PA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง
๓(๑-๓-๓) PA…….... เลือกเรียน
๖(๖-๐-๑๒)
รวม
๙
รวม
๑๘
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
PA8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
๓(๒-๓-๕) PA8101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
PA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
๓(๐-๖-๓) PA8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
๓(๑-๓-๓)
PA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้ สูง
๓(๑-๓-๓)
รวม
๖
รวม
๙
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒
PA9201 ดุษฎีนิพนธ์
๓๖
PA8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
๓(๒-๓-๕)
PA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
๓(๐-๖-๓)
รวม
๓๖
รวม
๖
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๒
PA9202 ดุษฎีนิพนธ์
๔๘
รวม
๔๘
รวมทั้งหมด
๕๑
รวมทั้งหมด
๘๑
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
๑) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
N/C
Applied computer for research
สถิติเบื้องต้น การเตรียมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล วิธีการใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสถิติ และการแปล
ความหมาย การนําผลการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ไปใช้
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EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
Graduate English
ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน และการเขียนโดยเน้นทักษะการอ่านเป็นหลัก เช่น การเดา
ความหมายของศัพท์ การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ การเขียนโครงร่างสรุปจากบทอ่าน การเขียนย่อหน้าสั้นๆ จาก
โน้ตย่อ โดยมีทักษะการฟังและการพูดเป็นทักษะเสริม
๒) หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต
PA6101 ระเบียบวิธีวิจัยและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๖(๖-๐-๑๒)
Research Methodology and Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิง สถิติแ ละการแปลความหมายข้อมูล การเสนอรายงานการวิจัย การกําหนด
หัวข้อการวิจัย การแปลความหมายของผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ การ
แสวงและเก็บข้อมูล การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาระบบข้อมูลด้วย
เทคนิคของระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อการวางแผนทางเทคนิคการควบคุมการจัดการ
PA6102 การบริหารงานสาธารณะ : ขอบข่าย ทฤษฎี และหลักการ
๖(๖-๐-๑๒)
Public Administration : Scope Theory and Principle
ศึกษากรอบการบริหารสาธารณะ แนวคิดทฤษฎีและหลักการ ของการบริหารงานแห่งรัฐ ขอบข่ายความ
เป็นมาของการบริหารงานแห่งรัฐ ขอบข่ายความเป็นมาของการบริหารงานแห่งรัฐ ทฤษฎีต่างๆ และหลักการที่
นํามาใช้ในการบริหารงานสาธารณะ โดยเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นเป้าหมายเช่น ทฤษฎีระบบราชการ ทฤษฎี
การจัดการทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีคลาสสิก ทฤษฎีพฤติกรรมตามแนววิชาสังคมวิทยาและจิตวิทยา ทฤษฎี
ระบบและทฤษฎีร่วมสมัย วิเคราะห์วงจรและวิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสตร์และพฤติกรรม
องค์การต่างๆ ซึ่งเป็นระบบย่อยของทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่ทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA.) Postmodern Public Administration Theory และการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ในปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเพื่อประยุกต์การบริหารการพัฒนาในเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อ
การบริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในบริบทสังคมไทย
PA6103 การบริหารงานภาครัฐและการบริหารงานพัฒนา
๖(๖-๐-๑๒)
Public Sector Administration and Development Administration
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหารงานภาครัฐตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและปฏิสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การบริหารงาน
ภาครัฐและเอกชนในบริบทสังคมไทย ศึกษาปัญหาการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน วิเคราะห์การบริหารโครงการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและกับระหว่างประเทศใน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาของไทย
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PA6104 การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
๖(๖-๐-๑๒)
Plan Strategy and Public Policy
ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติการของ
ส่วนราชการ โดยเน้นความเป็นผู้นําและทักษะของผู้นําในการวางแผนและนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเน้นทฤษฎี
และแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาธารณะ ศึกษาองค์ประกอบของ
แผนและการประเมินผล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ วิเคราะห์นโยบาย
และการนํานโยบายไปปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ของสังคมไทยและการพัฒนาไปสู่สังคมอาเซียน
๓) หมวดวิชาเฉพาะ
PA8101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Public Administration Theory
ศึกษากรอบแนวความคิดและเนื้อหาทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีคลาสสิคแนวใหม่ ทฤษฎีระบบราชการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีการเมืองการบริหาร ทฤษฎีแนวสังคม
วิทยาและจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีร่วมสมัยอื่น ๆ ตลอดจนวิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อ
การบริหาร การพัฒนาเชิงบูรณาการ
PA8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
๓(๑-๓-๓)
Advanced Quantitative Research Methodology
ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย
การดําเนินการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการนําเสนอ
ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
PA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
๓(๑-๓-๓)
Advanced Qualitative Research Methodology
ความหมายและลักษณะทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การดําเนินงานวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in
depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การเขียนโครงร่าง
และรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
PA8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
๓(๒-๓-๕)
Philosophy of Science
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเชิ ง ศาสตร์ ความหมาย ที่ ม า และสถานภาพของญาณวิ ท ยา
(Epistemology) และกระบวนการสร้ า งและสั่ ง สมองค์ ค วามรู้ ความจริ ง ของการศึ ก ษาด้ า นสั ง คมศาสตร์
องค์ประกอบของปรัชญาการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empiricism) สํานักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) และสํานัก
หลังพฤติกรรมศาสตร์ (Post-behavioralism) ซึ่งเป็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแสวงหาและ
จัดระเบียบความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study)
ขอบข่าย (Locus of Study) และหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพื่อนําไปสู่การสร้างและการพัฒนา
ทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์
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PA8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
๓(๐-๖-๓)
Doctoral Seminar
สัมมนาในหัวข้อที่จะนําไปสู่การทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อ
ดังกล่าว โดยจัดทําเป็นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ
๔) หมวดดุษฎีบัณฑิต
PA9201 ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
PA9202 ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแลและคําแนะนํา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
PA9203 ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
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๓.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ตําแหน่งทาง
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
๑. ๓-๑๒๐๖-๐๐๗๗๙-๑๕-๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิน โสภณบุญ

๒. ๓-๑๐๐๕-๐๑๘๘๘-๕๔-๗

ศาสตราจารย์

๓. ๓-๒๔๙๙-๐๐๑๑๓-๘๔-๘

อาจารย์

ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร

๔. ๓-๑๐๐๕-๐๓๕๑๓-๗๖-๑

อาจารย์

ดร.เอกพร รักความสุข

๕. ๓-๑๐๐๙-๐๕๑๖๐-๑๓-๘

๖. ๓-๒๔๙๙-๐๐๓๗๑-๐๕-๗

อนันต์ เกตุวงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

อาจารย์

ดร.ภัทรภร รัตนสุบรรณ

มคอ.๒

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
B.A.
M.P.A.
ร.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ร.ม.
นบท.
น.บ.
Ph.D.
ค.ม.
สค.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
MBA.
ร.บ.

Public Administration
Economic
Business Administration
Public Administration
รัฐศาสตร์
Leadership and Human Behavior
รัฐประศาสนศาสตร์
เกษตรศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตร์
Criminal Justice
จิตวิทยา
อาชญาวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
Marketing
รัฐประศาสนศาสตร์

- ๑๘ -

ปีที่
สําเร็จ
Claremont University, U.S.A.
๒๕๐๒
Southern Illinois University, USA
๒๔๙๙
Augustana College, USA
๒๔๙๘
San Diego State University, U.S.A.
๒๕๐๖
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๐๑
U.S. International University, U.S.A.
๒๕๓๘
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๑๔
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๓๖
สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
๒๕๒๙
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๒๕
Rutgers University
๑๙๘๖
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๗
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๔
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๒
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๕๑
Western International University,U.S.A. ๒๕๔๑
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๘
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน

๗. ๓-๑๐๐๖-๐๑๗๒๑-๔๐-๗
๘. ๓-๒๔๐๓-๐๐๒๓๖-๕๒-๕

ตําแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ สนธิ์ บางยี่ขนั
อาจารย์

ดร.นิพนธ์ โซะเฮง

มคอ.๒

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.A.
Political Science
ร.บ.(เกียรตินิยมดี) รัฐศาสตร์
Ph.D.
Political Science (Comparative
Politics)
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
B.A.
Political Science

- ๑๙ -

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
San Jose State College
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
International Islamic University,
Malaysia
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
International Islamic University,
Malaysia

ปีที่
สําเร็จ
๒๕๑๔
๒๕๐๗
๒๕๕๑
๒๕๔๒
๒๕๓๔
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๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มกี ารกําหนดให้
นิสิตได้ทําวิจัยในหมวดดุษฎีนิพนธ์ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจในองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีที่เป็นแก่นสาระของศาสตร์
ในสาขาวิชาอย่างลึกซึ้ง และเป็นปัจจุบัน
๕.๓ ช่วงเวลา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดให้นิสิตได้ทําวิจัยตาม
แผนการศึกษา
๕.๓.๑ แผน ๑ คือ แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะทําวิจัยในช่วงภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๑ ของ
การศึกษา
๕.๓.๒ แผน ๒ แบบ ๒.๑ จะทําวิจัยในช่วงภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๒ ของการศึกษา และแบบ ๒.๒
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๒ ของการศึกษา ตามลําดับ
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของงานวิจัย แบ่งตามแผนการศึกษา
๕.๔.๑ แบบ ๑.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
๕.๔.๒ แบบ ๑.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต
๕.๔.๓ แบบ ๒.๑ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
๕.๔.๔ แบบ ๒.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ สําหรับนิสิตแผน ๑ เน้นการวิจัย
๕.๕.๑.๑ นิสิตสอบผ่านการสอบวัดความรู้ของมหาวิทยาลัย
๕.๕.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นิสิต
๕.๕.๑.๓ ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตสนใจเพิ่มเติม รวมถึงอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๕.๕.๑.๔ นิ สิ ต นํ า เสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อขอรั บ
ข้อเสนอแนะ
๕.๕.๑.๕ นิสิตนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการศึกษาก่อนดําเนินการ
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๕.๕.๑.๖ กําหนดการประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตาม
โครงร่างวิทยานิพนธ์
๕.๕.๒ สําหรับนิสิตแผน ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย
๕.๕.๒.๑ ผ่านการศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
และการประเมินงานวิจัย
๕.๕.๒.๒ นิสิตสอบผ่านการสอบวัดความรู้ของมหาวิทยาลัย
๕.๕.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นิสิต
๕.๕.๒.๔ ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตสนใจเพิ่มเติม รวมถึงอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๕.๕.๒.๕ นิ สิ ต นํ า เสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อขอรั บ
ข้อเสนอแนะ
๕.๕.๒.๖ นิสิตนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการศึกษาก่อนดําเนินการ
๕.๕.๒.๗ กําหนดการประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตาม
โครงร่างวิทยานิพนธ์
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ คณะกรรมการที่ ปรึก ษาวิ ทยานิพนธ์และนิ สิตกํ าหนดหัว ข้อและเกณฑ์การประเมิ นผลทวนสอบ
มาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบประเมินผลการประเมินตนเอง
๕.๖.๓ นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแบบประเมินผลการเรียนรู้
๕.๖.๔ ประเมินผลการศึกษาของนิสิตจากการนําเสนอโครงร่างและผลการศึกษาวิจัยของรายวิชาในหมวด
ดุษฎีนิพนธ์
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีวัตถุประสงค์ที่จะ
เสริมสร้างให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะเด่น ดังนี้
ข้อ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบาง
ชั่วโมง
- เสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
๒. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สอดแทรกการสื บ ค้ น ผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม
- ๒๑ -
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตพิสัย
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้
๑) สามารถดําเนินชีวิตประจําวันและประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ประชาชน และความเป็นปกติสุขของสังคม
๒) สามารถเข้าใจในปัญหาเชิงจริยธรรมและหาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓) ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและพบปะพูดคุยกับนิสิตเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่เสมอ
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑) การประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรใน
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบประเมิน แบบวัด เป็นต้น
๒) การประเมินภายหลังการสําเร็จการศึกษา โดยบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ด้วยแบบสอบถาม
๓) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของนิสิต
๔) รายงานผลการพบนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเจตคติของวิชาชีพ
๕) ทดสอบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงาน การนําเสนอผลงานของ
ตนเองในรูปแบบของรายงาน และ/หรือการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอน
ใช้กลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา จากกรณีตัวอย่าง และสถานการณ์จําลอง โดยเริ่มจากปัญหาที่ง่ายไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุทธ์ในการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เช่น
แบบวัดความรู้ แบบประเมิน รายงานผลการศึ กษาด้วยตนเอง แบบประเมิ นการผลการวิเคราะห์ก รณีศึ กษา ทํ า
โครงการ การจัดสัมมนา เป็นต้น
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้
สามารถคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เป็ น ระบบ รวมทั้ ง แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี เหตุ มี ผ ลที่
เหมาะสมทั้งที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางและชีวิตประจําวัน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอน
ใช้กลยุทธ์การสอนที่ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จากกรณีตัวอย่าง และสถานการณ์จําลอง
โดยเริ่มจากปัญหาทีง่ ่ายไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อน ทั้งนี้ต้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชานัน้ ๆ
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุทธ์ในการประเมินที่หลากหลาย ในการประเมินความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ตามความเป็น
จริงจากผลงานและการปฏิบัติงาน
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้
๑) มีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มคน มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและ
บุคคลทั่วไปในสังคม
๒) สามารถทํางานเป็นทีมในการให้บริการร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอน
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับผู้รับบริการ ผู้เรียนกับทีมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการแสดงออกถึงความเป็นผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ
๒) ประเมินทักษะที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําตามสถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆ
๓) ประเมินการทํางานเป็นทีมร่วมกับกลุ่มเพื่อน
๔) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในสถานการณ์ต่างๆ
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้
๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์
๒) สามารถติดต่อสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
และการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตําราภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
๓) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอน
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์จริง
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน
๒) ทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงาน การนําเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ
ของรายงานและ/หรือการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
๓. แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดทําแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา
PA6101
PA6102
PA6103
PA6104
PA8101
PA8102
PA8103
PA8104
PA8105

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Research Methodology and Information System
การบริหารงานสาธารณะ : ขอบข่าย ทฤษฎี และหลักการ
Public Administration : Scope Theory and Principle
การบริหารงานภาครัฐและการบริหารงานพัฒนา
Public Sector Administration and Development Administration
การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Plan Strategy and Public Policy
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Theory
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณขั้นสูง
Advanced Quantitative Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสูง
Advanced Qualitative Research Methodology
ปรัชญาศาสตร์
Science Philosophy
ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา
Doctoral Seminar

จํานวน
หน่วยกิต

คุณธรรมจริยธรรม
และจิตพิสัย
๑
๒
๓

ความรู้

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๖(๖-๐-๑๒)























๖(๖-๐-๑๒)
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แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา
PA9201
PA9202
PA9203

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ ๑
Doctoral Dissertation I
ดุษฎีนิพนธ์ ๒
Doctoral Dissertation II
ดุษฎีนิพนธ์ ๓
Doctoral Dissertation III

จํานวน
หน่วยกิต

คุณธรรมจริยธรรม
และจิตพิสัย
๑
๒
๓

ความรู้

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๓๖ หน่วยกิต























๔๘ หน่วยกิต
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. การวัดผล และประเมินผลการศึกษา
นิสิตจะมีสิทธิไ์ ด้รับการวัดผลประเมินผลการศึกษารายวิชาได้ จะต้องมีเวลาเรียนวิชานั้นอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีทนี่ ิสติ มีเวลาเรียนต่ํากว่านี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดประเมินผลการศึกษา โดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้
ประกอบการพิจารณาเน้นในรายวิชาทีไ่ ด้ C+
การวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ในระบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขัน้ ดังนี้
สัญลักษณ์แสดงผล
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellence)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐
นอกจากระบบระดับขั้นแล้วยังอาจประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับขั้นได้ดังนี้
สัญลักษณ์แสดงผล
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ข องนิสิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ดํ าเนิน การโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาตรวจสอบข้อสอบ และผลการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน โครงงานและ
อื่นๆ ของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย
๓. การทําดุษฎีนิพนธ์และการสอบดุษฎีนิพนธ์
๑) การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อนิสติ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
examination)
๒) นิสิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
๓) มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จากคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อควบคุมการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
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๔) ทุกภาคการศึกษาที่นิสิตได้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยังเขียนดุษฎีนิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ จะบันทึกผลการ
เรียนเป็นสัญลักษณ์ P ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
๕) แต่ละภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตไว้จนกว่าจะสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ผ่าน
๖) การสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
เมื่อกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นว่านิสิตพร้อมที่จะเสนอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได้ ให้นิสิต
ยื่น คํ า ร้ องเพื่ อขออนุ มั ติส อบหั วข้ อและโครงร่า งดุ ษ ฎีนิ พ นธ์ ต่อมหาวิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยจะดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อไป
๗) การสอบดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิสิตดําเนินการทําดุษฎีนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอเพื่อขออนุมัติสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็น
การสอบปากเปล่า เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิสิตสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ผ่านให้เสนอรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ภายในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔. การสําเร็จการศึกษา
นิสิตจะได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
แบบ ๑ เน้นการวิจัย
๑) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา
๒) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
๓) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๔) ตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานส่วนหนึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
แบบ ๒ เน้นการศึกษารายวิชาและการวิจัย
๑) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๒) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา
๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
๔) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๕) ตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานส่วนหนึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
๑) บทบาทของสถาบันการศึกษา
๒) กฎและระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
๓) กิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
๔) บทบาทของอาจารย์ประจําตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
๕) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่คณะรับผิดชอบ
๑.๒ การแนะนําหลักสูตร
๑) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒) กรอบการบริหารจัดการของหลักสูตร
๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๑.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) จัด ประชุม สั ม มนาประจํา ปี เพื่ อทบทวนและเพิ่ม พู น ความรู้ เกี่ย วกั บ ทัก ษะการสอน การวั ดและการ
ประเมินผลที่ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
๒) จัดอบรมเกี่ยวกับทบทวนหรือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี
๓) จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร
๔) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๑) จัดให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
๒) จัดให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ ระบบการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย ได้กําหนดการบริหารหลักสูตร โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ที่ประกอบด้วย คณบดี ผู้อํานวยการหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
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๑.๒ กลไกการบริหารหลักสูตร
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ผู้สอน
๒) มอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตาม
รายละเอียดของหลักสูตรและของรายวิชาแก่อาจารย์ผู้สอน
๓) ผู้ประสานงานวิชาทุกกลุ่มวิชาควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการ
ประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน
๔) สรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อจัดหาทรัพยากรทางการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสาร เป็นจํานวนมากในสํานักหอสมุดกลาง และมีระบบการ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท สําหรับนิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจอย่างเพียงพอ
๒.๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ การจัดหาทรัพยากรทางการจัดการเรียนการสอน
๑) หนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสาร
มหาวิทยาลัยได้มีโครงการจัดหาหนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสาร โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรดังกล่าว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดหาสื่ออิเล็กโทรนิก คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อการ
สืบค้นให้เพียงพอสําหรับการให้บริการ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ทแบบ
ไร้สายให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปทั้งในอาคารเรียน หอสมุด และหอพัก
๒) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
๒.๓.๒ ระบบการบริหารจัดการ
๑) คณะกรรมการบริหารคณะกําหนดนโยบาย แผนการใช้และการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงงบประมาณการจัดซื้อ การซ่อมบํารุงที่เหมาะสม
๒) ให้อาจารย์ผู้สอนเสนอรายการสือ่ หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่
เหมาะสมต่อผู้บริหารคณะฯ
๓) มอบหมายผู้ รับผิ ดชอบในการดูแ ลและซ่อมบํ ารุง ครุภัณ ฑ์และอุปกรณ์เพื่ อการจัดการเรี ยนการสอน
ตลอดจนติดตามความต้องการการใช้และการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
๔) จัดทําระบบพัสดุอย่างถูกต้องชัดเจน
๕) ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดหาหนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสาร
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๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารคณะกําหนดแผนการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทําระบบติดตามการ
ใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขึ้นไป เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ และมีจํานวน
อาจารย์ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
๑) จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยแก่คณาจารย์ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
๒) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยผู้เรียนและในกรณีที่ในรายวิชา
กําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วย ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกปฏิบัติร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอน
๓) จัดให้มีการประชุมเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันของทีมผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔) ผู้อํา นวยการหลัก สู ต รวิ ช าเสนอผลการประชุ มตามข้อ ๒ ให้ ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรและ
คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษาของคณะ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๕) จัดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลักสูตร โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี
๖) จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม และนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายที่จะจัดจ้างอาจารย์พิเศษในกรณีที่เป็นหัวข้อเรื่องที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะทาง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามการเสนอของผู้อํานวยการหลักสูตร โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อเสนอขออนุมัติการจัดจ้างต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และจะจัดให้มีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งหลังการสอน
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะ สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การพัฒนาบุคลากร
๑) จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
๒) จัดอบรมสัมมนาวิชาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจําทุกปี
๓) จัดให้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๔) จัดให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอก
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๕. การสนับสนุนและให้คําแนะนํานิสิต
๕.๑ การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ
๑) คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจัดทําแฟ้มประวัติ บันทึกการให้คําปรึกษาและ/หรือแนะนํา และความก้าวหน้า
ของนิสิตเป็นรายบุคคล
๓) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจะเป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ อ าจารย์ แ ละนิ สิ ต หากนิ สิ ต มี ปั ญ หาเกิ น
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทําตารางการพบนิสิตในที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๕) อาจารย์ทุกท่านจัดทําตารางการปฏิบัติงานติดไว้หน้าห้องทํางาน
๖) จัดอบรมเพื่อฟื้นฟูความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่
อาจารย์ทุกคนปีละ ๑ ครั้ง
๗) จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การมีหัวใจของ
การให้บริการ มีจิตอาสา มีทักษะทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่นเสนอคําร้องขอดู
กระดาษคํ า ตอบ คะแนน และวิ ธี ก ารประเมิ น ของอาจารย์ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าได้ โดยให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะดําเนินการติดตามความต้องการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของชุมชนและสังคม และเมื่อมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจะมีการติดตามการมีงานทํา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
และผู้ใช้บัณฑิต
๗. ตัวบ่งชี้ของผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ของผลการดําเนินงาน
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 


ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 


แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม 


แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
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ปีการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ 


ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง


สิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ 


และ มคอ.๔ (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๒๕ ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล


การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน 


การสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 


๑ ครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/ 


หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ 


น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า๓.๕ จาก 


คะแนนเต็ม ๕.๐
ตัวบ่งชี้ของผลการดําเนินงาน

๔.

๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑) อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังชั่วโมงเรียน ด้วยแบบทดสอบย่อย เป็นต้น
๒) คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียนทุกรายวิชา
๓) คณะจัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเอง อาจารย์ร่วมทีมผู้สอนและผู้บริหาร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑) คณะจัดให้มีการประเมินการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา
๒) มีการประเมินผลการสอนโดยอาจารย์ร่วมทีมผู้สอนและผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งผลการประเมินกลับให้
อาจารย์ผู้สอนรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
๓) คณะรวบรวมผลการประเมินเพื่อนําไปกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนากลยุทธ์การสอนแก่คณาจารย์
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๒. การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม
๒.๑ โดยนิสิตและบัณฑิต
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากนิสิต และผู้ประสานงานสาขาวิชา
๒) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
๓) สํารวจข้อมูลจากนิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี และจากบัณฑิต
๔) นําเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ต่อคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษาผ่านคณะ กรรมการ
วิชาการคณะ
๒.๒ โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนในผลประโยชน์อื่นๆ
๑) สํารวจความพึงพอใจในด้านความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและด้านอื่นๆ จากการใช้บัณฑิตใหม่
จากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม และ/หรือแบบสอบสัมภาษณ์
๒) ติดตามความพึงพอใจในการใช้บริการจากบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินภายในของมหาวิทยาลัย
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๑) คณะกรรมการวิชาการคณะ สรุปผลการประเมินหลักสูตรทั้งที่ได้จากคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและ
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรูปเล่มรายงาน
๒) จัดให้มีการประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําเป็นรูปเล่ม
๓) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
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เอกสารภาคผนวกที่ ๑
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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มคอ.๒

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิน โสภณบุญ
๒. ศาสตราจารย์ อนันต์ เกตุวงษ์
๓. ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร
๔. ดร.เอกพร รักความสุข
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
๖. อาจารย์ศุภาวีร์ หิรันย์ประทีป

- ๓๖ -

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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เอกสารภาคผนวกที่ ๒
รายนามคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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มคอ.๒

รายนามคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
๑. ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย
๒. รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิน โสภณบุญ
๔. ศาสตราจารย์ อนันต์ เกตุวงษ์
๕. ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร
๖. ดร.เอกพร รักความสุข
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
๘. อาจารย์ศุภาวีร์ หิรันย์ประทีป

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
อาจารย์ประจํา กรรมการ
อาจารย์ประจํา กรรมการ
อาจารย์ประจํา กรรมการ
อาจารย์ประจํา กรรมการ
อาจารย์ประจํา กรรมการ
เลขานุการ
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มคอ.๒

เอกสารภาคผนวกที่ ๓
รายละเอียดของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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รายละเอียดของอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิน โสภณบุญ
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๑๒๐๖-๐๐๗๗๙-๑๕-๑
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อปริญญาบัตร
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปีที่สําเร็จ
Ph.D.
Public Administration
Claremont University, U.S.A.
๒๕๐๒
M.S.
Economic
Southern Illinois University, USA ๒๔๙๙
B.A.
Business Administration
Augustana College, USA
๒๔๙๘
ผลงานทางวิชาการ
ประสิน โสภณบุญ. (มิถุนายน ๒๕๒๑). แนวการศึกษาสังคมวิทยาทางการบริหารรัฐกิจ. รัฐศาสตร์ ๑๓, ๑.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๓). สังคมวิทยาของการบริหารรัฐกิจ. เอกสารการศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
อันดับที่ ๒๙. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๓). สังคมวิทยาของการบริหารรัฐกิจ ภาคแนวความคิดทั่วไปและทฤษฎีองค์การ.
เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย อันดับที่ ๕๖๗. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๔). หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารองค์การรัฐวิสาหกิจ แปลจาก Regional
Workshop or Curricula for Training Public Enterprise Managers in Asia and the Pacific.
กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๔). สังคมวิทยาของการบริหารรัฐกิจ ภาค ๒ พฤติกรรมการฝึกอบรมผู้บริหารของ
การปฏิบัติงานในระบบราชการ. เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย อันดับที่ ๗๓๓.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประสิน โสภณบุญ. (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๒๖). การบริหารรัฐกิจโดยยึดเป้าประสงค์เป็นหลัก (PABO).
วารสารวิชาการ สภาอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๑.
ประสิน โสภณบุญ. (กันยายน ๒๕๒๗). การฝึกอบรมผู้บริหารรัฐกิจ. นิตยสารการท่าเรือ ๓๑, ๓๒๐.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๗). ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการประมาณรายได้ในการงบประมาณแผ่นดินของ
ประเทศไทย. เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย อันดับที่ ๗๙๒. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๗). การบริหารงานคลังท้องถิ่นเปรียบเทียบ : แนวทางปฏิบัติและวิวัฒนาการของ
ระบบในประเทศไทย. เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย อันดับที่ ๙๖๓. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประสิน โสภณบุญ. (เมษายน ๒๕๒๘). MBO และองค์การในระบบราชการ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕,๒.
ประสิน โสภณบุญ. (๒๕๒๘). นโยบายการเงินกับปัญหาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ลักษณะนโยบายของ
ประเทศไทยที่มตี ่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ (๒๕๐๔ – ๒๕๒๒). เอกสารเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย อันดับที่ ๑๐๗๐. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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มคอ.๒

๒. ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์ อนันต์ เกตุวงษ์
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๑๐๐๕-๐๑๘๘๘-๕๔-๗
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อปริญญาบัตร
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปีที่สําเร็จ
M.P.A.
Public Administration
San Diego State University, U.S.A.
๒๕๐๖
ร.บ.
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๐๑
ผลงานทางวิชาการ
อนันต์ เกตุวงษ์. (๒๕๓๘). การบริหารการพัฒนา.
อนันต์ เกตุวงษ์. (๒๕๔๙). หลักและเทคนิคการวางแผน.
พรชัย เทพปัญญา และอนันต์ เกตุวงษ์. (๒๕๕๓). รายงานการวิจัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การเมืองใหม่.
กรุงเทพมหานคร : สภาพัฒนาการเมือง.
พรชัย เทพปัญญา และอนันต์ เกตุวงษ์. (๒๕๕๕). รายงานการวิจัยเรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง ปี ๕๔.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
๓. ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๒๔๙๙-๐๐๑๑๓-๘๔-๘
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อปริญญาบัตร
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปีที่สําเร็จ
Ph.D.
Leadership and Human Behavior
U.S. International University, U.S.A.
๒๕๓๘
พบ.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒๕๓๕
วท.บ.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๑๔
ผลงานทางวิชาการ
สุพรชัย ศิริโวหาร. (๒๕๔๐). ความเป็นผู้นําและการโน้มน้าว. เอกสารวิชาการ.
สุพรชัย ศิริโวหาร. (๒๕๔๑). การบริหารโครงการ. เอกสารวิชาการ.
Siriwoharn, Suphornchai. (1996). Leadership and Effectiveness in a Nonprofit
Organization: Rotary Internal. San Diego. CA: United States International University.
Siriwoharn, Suphornchai. (1998). Impacts of New Murray Township Development Project.
Islamabad, Pakistan: National Engineering Service Pakistan (PVT.) Ltd.
Siriwoharn, Suphornchai (1999). Rotary Youth Leader Development. Journal of the International
RYLA 1999. Otacamund. India: the Rotary Club of Negros We st. Rotary International District
3200.
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๔. ชื่อ-นามสกุล
ดร.เอกพร รักความสุข
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๑๐๐๕-๐๓๕๑๓-๗๖-๑
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อปริญญาบัตร
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ปร.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๕๐
ร.ม.
บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๓๖
นบท.
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
๒๕๒๙
น.บ.
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๒๕
ผลงานทางวิชาการ
เอกพร รักความสุข. (๒๕๔๑). เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ ๒).
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
เอกพร รักความสุข. (๒๕๔๔). นโยบายการประกันการว่างงาน: ความจําเป็นของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :
คณะกรรมการแรงงาน พรรคความหวังใหม่.
เอกพร รักความสุข. (๒๕๔๕). การบริหารแรงงานของไทย : การเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบบริหารภาครัฐ. เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชาสัมมนาปัญหาการบริหารงานของระบบราชการไทย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา.
เอกพร รักความสุข. (๒๕๔๗). แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์องค์การ. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา MA6102
การวิเคราะห์องค์การ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.
เอกพร รักความสุข. (๒๕๔๘). การบริหารแรงงานของไทยในรูปแบบของประมวลกฎหมายแรงงาน.
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร.
เอกพร รักความสุข. (๒๕๔๙). ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ. เอกสารประกอบการศึกษาวิชาการ
สื่อสารกับกระบวนการนิตบิ ัญญัติ นศ.๘๑๐๘ หลักสูตรสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก.
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นิพนธ์ โซะเฮง. (๒๕๕๒) รายงานการวิจัยเรื่องมุสลิมกับโลกสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.).
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นิพนธ์ โซะเฮง. (๒๕๕๓) รายงานการวิจัยเรื่องการรักษาอัตลักษณ์ของมุสลิมในกรุงเทพฯและปริมลฑลในบริบท
การพัฒนาของไทย. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
นิพนธ์ โซะเฮง. (๒๕๕๓). “การตอบสนองของชนชั้นนํามุสลิมต่อกระบวนการสร้างความทันสมัยในสามจังหวัด
ชายแดนใต้” รูสะมิแล ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๓. หน้า ๖-๒๒.
นิพนธ์ โซะเฮง. (๒๕๕๔). “การรักษาอัตลักษณ์ของมุสลิมในบริบทการพัฒนาของไทย,” UMT-POLY JOURNAL,
ปีที่ ๘ กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๕๔. หน้า ๑๓๖-๑๔๔.
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เอกสารภาคผนวกที่ ๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย
ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.
๒๕๕๐) สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ตรา
ข้อบังคับไว้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น ว่ า ด้ ว ย ระบบการศึ ก ษาสํ า หรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภายใต้ข้อบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ ที่ว่าด้วย ระบบการศึกษา
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายถึง หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเทียบเท่าคณะวิชาที่
ดําเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้อํานวยการหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
ที่กําหนด
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นระดับบัณฑิตศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่คณบดีแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิต
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้
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หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ การจัดการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
๖.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษากับ ๑
ภาคฤดูร้อน
๖.๒ ปริมาณการศึกษาของนิสิตใช้ระบบหน่วยกิต ซึ่งการกําหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์
ดังนี้
๖.๒.๑ การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
หรือประมาณ ๑๕ ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๖.๒.๒ การปฏิบัติการหรือการทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษา หรือระหว่าง ๓๐ ถึง ๔๕ ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่งคิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๖.๒.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลา ๓ ถึง ๖ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
หรือระหว่าง ๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๖.๓ หน่วยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
๖.๔ หน่วยกิตคํานวณรายภาค หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นที่
ลงทะเบียนเรียนและได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น
๖.๕ หน่ว ยกิต คํา นวณสะสม หมายถึง จํา นวนหน่ วยกิ ตทั้ง หมดของทุก รายวิชาที่มี ค่าระดับ ขั้น ที่
ลงทะเบียนเรียนและได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F
๖.๖ หน่วยกิตที่สอบได้ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรายวิชาที่นิสิตสอบได้รับ A, B+, B, C+, C, S, E
หรือ G ในกรณีที่นิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบ
ได้มาแล้วให้นับจํานวนหน่วยกิตสอบได้เพียงครั้งเดียว
หมวด ๓
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๗.๑ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส ร้ า งเสริ ม ความเชี่ ย วชาญหรื อ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
๗.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ/หรือการ
วิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
๗.๓ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส ร้ า งเสริ ม ความเชี่ ย วชาญหรื อ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
๗.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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ข้อ ๘ โครงสร้างหลักสูตร
๘.๑ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ มี จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา
เป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ใ หม่
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
หมวด ๔
การรับเข้าเป็นนิสิตและสภาพนิสิต
ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต
๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๙.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๙.๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๙.๑.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรที่จะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
อนุมัติเป็นเฉพาะราย
๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท
๙.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๙.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๒.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรที่จะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
อนุมัติเป็นเฉพาะราย
๙.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
๙.๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
๙.๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๓.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรที่จะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
อนุมัติเป็นเฉพาะราย
๙.๔ หลักสูตรปริญญาเอก
๙.๔.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
๙.๔.๒ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะเข้าศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบ ๑.๒
หรือแบบ ๒.๒ ในข้อ ๘.๓
๙.๔.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๔.๔ เป็นผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรที่จะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
อนุมัติเป็นเฉพาะราย
ข้อ ๑๐ วิธีการรับสมัครเข้าเป็นนิสิต
๑๐.๑ การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการตรวจสอบ
คุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ การกําหนดวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ รั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น เป็ น นิ สิ ต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัย เพื่อนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดได้
โดยต้องชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อื่ น ใด
ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบตลอดจนต้องชําระค่าหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติรับผู้ที่ย้ายโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัย และกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้เข้าเป็นนิสิต โดยให้พิจารณารายวิชาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้เรียนมาแล้วได้ระดับขั้นไม่ต่ํากว่า B ให้โอนหน่วยกิตได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินร้อยละ ๔๐ ของจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น การโอนหน่วยกิตรายวิชาต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๑๑.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนนิสิตแล้ว
๑๑.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นนิสิตจะต้องขึ้นทะเบียนนิสิตด้วยตนเองในวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หากมีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่า ๑๐
วันนับจากวันกําหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๒ ประเภทของนิสิต
๑๒.๑ นิ สิ ต สามั ญ ได้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นิ สิ ต ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อกและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๑๒.๒ นิสิตวิสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมี
เงื่อนไขแบบให้ทดลองศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบได้หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตและได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นนิสิตสามัญ ในกรณีที่นิสิตวิสามัญยังมิ
อาจเปลี่ยนประเภทตามวรรคแรก บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุญาตให้ศึกษาต่ออีก ๑ ภาคการศึกษา โดยต้องมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
หมวด ๕
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๓.๑ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนิสิตได้ชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เรียบร้อยแล้ว
๑๓.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใด สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
นั้นจํานวนไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต แต่ต้องไม่ต่ํากว่า ๖ หน่วยกิต นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในจํานวนหน่วยกิต
สูงหรือต่ํากว่านี้ อาจกระทําได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓.๓ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ในลักษณะเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย
สามารถกระทําได้ ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิตเรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกินจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓.๒
๑๓.๔ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นและนิสิตต่างสถาบันการศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาข้ามสถาบัน และเป็นไป
ตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓.๕ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
๑๔.๑ การขอเพิ่มรายวิชา กระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
๑๔.๒ การขอลดรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา และรายวิชานี้จะไม่
บันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษา
๑๔.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทําได้หลังจาก ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ต้องก่อนการ
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และรายวิชาที่ขอถอนนี้จะบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
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๑๔.๔ นิสิตที่ขอลดรายวิชาภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔.๒ และนิสิตที่ขอถอนรายวิชาตาม
ข้อ ๑๔.๓ ไม่มีสิทธิ์ถอนคืนค่าลงทะเบียน
๑๔.๕ การขอเพิ่ม ขอลดรายวิชา จะกระทําได้หากได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนการ
ขอถอนรายวิชาจะกระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยใช้ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้นประกอบการพิจารณา
๑๔.๖ ในกรณีที่จําเป็นนิสิตอาจขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสอนใน
สถาบันการศึกษาอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร ทั้งนี้
รายวิชาและหลักสูตรต้องสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลการศึกษาที่ได้รับมาเทียบและโอนหน่วยกิตได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๕ การมีสิทธิ์เข้าสอบ
นิสิตจะเข้าสอบในรายวิชาได้จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ํากว่านี้อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้ารับการเข้าสอบ
ในรายวิชานั้นได้
ข้อ ๑๖ การวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ระบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
B+
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
ดีพอใช้
๒.๕
C
พอใช้
๒.๐
D+
อ่อน
๑.๕
D
อ่อนมาก
๑.๐
F
ตก
๐
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์
S
เป็นที่พอใจ
U
ไม่เป็นที่พอใจ
V
ร่วมฟังการบรรยาย
W
ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
RF
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้าํ ในรายวิชาที่ได้
F
RD
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้าํ ในรายวิชาที่ได้
D
RD+
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้าํ ในรายวิชาที่ได้
D+
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RC
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาทีไ่ ด้
C
RC+
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาทีไ่ ด้
C+
ข้อ ๑๗ การประเมินผลการสอบพิเศษ และวิทยานิพนธ์
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นิสิตต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อกําหนดหลักสูตร ได้แก่ การสอบ
ประมวลความรู้ การสอบสารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ใช้ระบบระดับ
ขั้น ๓ ระดับขั้น E, G หรือ F ซึ่งความหมาย ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
E
ดีเยี่ยม (Excellent)
G
ดี (Good)
F
ตก (Fail)
ข้อ ๑๘ การให้ระดับขั้นของแต่ละรายวิชา
๑๘.๑ การให้ A, B +, B, C+, C, D+, D หรือ F จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๘.๑.๑ ในรายวิชาที่นิสิตเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับขั้น
๑๘.๑.๒ เปลี่ยนจาก I ก่อนสิ้นสุด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียน
๑๘.๑.๓ เปลี่ยนจาก P ยกเว้นวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อ ๑๘.๔
๑๘.๒ การให้ F นอกเหนือจากข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ แล้วจะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๘.๒.๑ ในรายวิชาที่นิสิตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๕
๑๘.๒.๒ เมื่อนิสิตทําผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้ได้ F ตามข้อ ๒๒
๑๘.๒.๓ เปลี่ยนจาก I หรือ P
๑๘.๒.๔ นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้ติดต่อขอสอบทดแทนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป
๑๘.๓ การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๘.๓.๑ นิสิต ป่วยหรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสั ยที่ทางบัณ ฑิตวิทยาลัย พิจารณาเห็นสมควร
อนุมัติให้สอบภายหลังได้
๑๘.๓.๒ นิสิตทํางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร
ให้รอผลการศึกษา โดยส่งผลการศึกษาเป็น I พร้อมกับผลการศึกษาของนิสิตอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
๑๘.๔ การให้ P จะกระทําได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีการสอน
และ/หรือทํางานต่อเนื่องกันไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ยกเว้นวิทยานิพนธ์ซึ่งจะได้รับ P ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เริ่ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการประเมินผลให้ได้รับ E, G หรือ F ในภาคการศึกษาใดก็ให้บันทึก E, G หรือ F ใน
ภาคการศึกษานั้น
๑๘.๕ การให้ S จะกระทําได้เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้ ซึ่งมีการ
ประเมินผลอย่างไม่นับหน่วยกิตคํานวณ
๑๘.๖ การให้ U จะกระทําได้เมื่อผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้ ซึ่งมี
การประเมินผลอย่างไม่นับหน่วยกิตคํานวณ
๑๘.๗ การให้ V จะกระทําได้ในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนตามข้อ ๑๓.๓
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๑๘.๘ การให้ W จะกระทําได้ในรายวิชาต่อไปนี้
๑๘.๘.๑ ในรายวิชาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ถอน ตามข้อ ๑๔.๓
๑๘.๘.๒ นิสิตป่วยก่อนสอบ และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าการศึกษาของ
นิสิตผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่สําคัญ สมควรให้ถอนรายวิชานั้น
๑๘.๘.๓ นิสิตลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาเนื่องจากเหตุผลตามข้อ ๒๔.๑
๑๘.๘.๔ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษา
๑๘.๘.๕ คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
๑๘.๘.๖ ในรายวิชาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังบรรยายตามข้อ ๑๓.๓
และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
๑๘.๙ การให้ R จะกระทําได้ในกรณีซึ่งในรายวิชาที่ได้ F, D, D+, C หรือ C+ ในภาคการศึกษาใดเมื่อ
ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเน้นในรายวิชานั้นแล้วมีการประเมินผลการศึกษาโดยมีค่าระดับขั้นคือ A, B+, B, C+,
C, D+, D หรือ F ให้เปลี่ยน F, D, D+, C หรือ C+ ในภาคการศึกษานั้นเป็น RF, RD, RD+, RC หรือ RC+ หรือใน
กรณีที่ได้ระดับขั้น F ในการประเมินผลการสอบพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนซ้ําแล้วมีการประเมินให้
ได้รับระดับขั้น E, G, หรือ F ก็ให้เปลี่ยน F ในภาคการศึกษานั้นเป็น RF
ข้อ ๑๙ การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
๑๙.๑ การประเมินผลการศึกษาให้กระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
๑๙.๒ การคํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
๑๙.๒.๑ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับค่าระดับขั้นที่นิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย
ผลรวมของจํานวนหน่วยกิตคํานวณรายภาค
๑๙.๒.๒ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาที่ต้องการคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับค่าระดับขั้นที่นิสิตได้รับในแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตคํานวณสะสม
๑๙.๒.๓ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ C ขึ้นไปเท่านั้น
ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเน้น
๒๐.๑ นิสิตที่ได้รับ D+, D, F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชานั้น
จนกว่าจะได้รับ A, B+, B, C+, C หรือ S
๒๐.๒ นิสิตที่ได้รับ D+, D, F, U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ํา หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้โดยได้รับการแก้ไขระดับขั้นในรายวิชานั้นเช่นกัน
๒๐.๓ นอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๒๐.๑ และข้อ ๒๐.๒ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่
ได้รับ C+, C อีกก็ได้ เรียกว่า การเรียนเน้น
๒๐.๔ ในการลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียนเน้นจะได้รับการแก้ไขระดับขั้นในรายวิชานั้น การคํานวณ
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้คิดจากค่าระดับขั้นที่ได้รับการแก้ไขนั้นแทน
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ข้อ ๒๑ สภาพนิสิตและการจําแนกสภาพนิสิต
๒๑.๑ สภาพนิสิต มี ๒ ประเภท คือ
๒๑.๑.๑ นิสิตสภาพปกติ ได้แก่ นิสิตสามัญที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนิสิตที่
สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๒๑.๑.๒ นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นิสิตวิสามัญที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก
หรือนิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐
๒๑.๒ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ข้อ ๒๒ การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้
๒๒.๑ ให้ได้ F ในรายวิชาที่ทุจริต หรือ
๒๒.๒ ให้ได้ F ในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๒.๓ พ้นจากสภาพนิสิต
ข้อ ๒๓ การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต
นิสิตจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออก
๒๓.๓ เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
๒๓.๔ เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
๒๓.๕ เมื่อมีการจําแนกสภาพนิสิต และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐
๒๓.๖ เมื่อพ้นภาคการศึกษาแรกที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๕๐
๒๓.๗ เมื่อพ้นภาคการศึกษาที่สองที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
๓.๐๐
๒๓.๘ เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นนิสิตด้วยสาเหตุความประพฤติหรือการ
ทุจริตในการสอบตามข้อ ๒๒.๓
๒๓.๙ ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตรนั้น
๒๓.๑๐ คัดลอกข้อความหรืองานวิทยานิพนธ์ของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือดัดแปลงงานของผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๒๔ การลาพักการศึกษา
๒๔.๑ เมื่อนิสิตมีความจําเป็นส่วนตัว นิสิตมีสิทธิ์ที่จะขอลาพักการศึกษาได้ต่อเมื่อได้ศึกษามาแล้ว
อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หรือเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาตามคําสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
๒๔.๒ การลาพักการเรียนนิสิตต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุดภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน
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๒๔.๓ การลาพักการศึกษาไม่ถือเป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้นจากกําหนดเวลาที่นิสิตจะต้องเรียนสําเร็จ
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด การลาพักการศึกษาครั้งหนึ่งๆ จะลาพักเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
๒๔.๔ นิสิ ต ที่ ลาพั ก หรื อถู กสั่ ง พั กการเรี ย นตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา หรื อมากกว่ า จะต้ องชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
หมวด ๗
การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และวิทยานิพนธ์
ข้อ ๒๕ การสอบประมวลความรู้
๒๕.๑ นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาตามแผน ข ในข้ อ ๘.๒ ต้ อ งสอบประมวลความรู้
(Comprehensive
examination)
๒๕.๒ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการจัดสอบ
ข้อเขียนและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน
๒๕.๓ มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้ มี ก ารสอบประมวลความรู้ ใ นสั ป ดาห์ ที่ ๔ ของทุ ก ภาคการศึ ก ษา
หลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๕.๔ นิสิตมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้เมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๒๕.๔.๑ รายวิชาบังคับที่กําหนดไว้ และรายวิชาเลือกอื่นได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยมีผล
การเรียนค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ นิสิตต้องได้เรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๒๕.๔.๒ ผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้
๒๕.๕ นิสิตที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ต้องยื่นคําร้องขอสอบโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน
สัปดาห์ที่ ๑ ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ
๒๕.๖ นิสิตที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้ นิสิตมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน
๒ ครั้ง
๒๕.๗ เมื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล
สมควรจะถือว่านิสิตสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ์
๒๖.๑ ระดับปริญญาโท
๒๖.๑.๑ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ก ในข้อ ๘.๒ ต้องทําวิทยานิพนธ์
๒๖.๑.๒ นิสิตอาจยื่นแบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลนิสิต
๒๖.๑.๓ นิสิตอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒๖.๑.๔ นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง ว่า
การดําเนินการเป็นไปตามแผนและ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร
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๒๖.๑.๕ ให้นิ สิ ตนํ าวิ ทยานิ พ นธ์ ที่พิ มพ์ เสร็ จแล้ว และได้รั บความเห็ นชอบจากอาจารย์ ที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์จะกระทําได้ต่อเมื่อนิสิตสอบผ่าน
รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
๒๖.๑.๖ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ จํ า นวนไม่ น้ อยกว่ า ๓ คน
ประกอบด้วย อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
การทําวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นกรรมการ
๒๖.๑.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
๒๖.๑.๘ ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใน ๔ สัปดาห์
นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
๒๖.๑.๙ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ให้เป็นของมหาวิทยาลัย
๒๖.๒ ระดับปริญญาเอก
๒๖.๒.๑ นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องทําวิทยานิพนธ์
๒๖.๒.๒ นิ สิ ต อาจยื่ น แบบเสนอหั ว ข้ อ และเค้ า โครงงานวิ จั ย เพื่ อ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลนิสิต
๒๖.๒.๓ นิสิตอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒๖.๒.๔ นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒
ครั้ง ว่าการดําเนินการเป็นไปตามแผนและ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร
๒๖.๒.๕ ให้นิสิตนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์เสร็จแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์จะกระทําได้ต่อเมื่อนิสิตสอบผ่าน
รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
๒๖.๒.๖ บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
ประกอบด้วย อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์การ
ทําวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นกรรมการ
๒๖.๒.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการ
ตีพิมพ์ (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอื่น
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๒๖.๒.๘ ให้ นิ สิ ต ส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขตามมติ ข องคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใน ๔
สัปดาห์ นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
๒๖.๒.๙ ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ให้เป็นของมหาวิทยาลัย
หมวด ๘
การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตร
ข้อ ๒๗ คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา
นิสิตที่สําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๗.๑.๑ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรโดยได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า๓.๐๐
๒๗.๑.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๒๗.๒ ปริญญาโท
๒๗.๒.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒๗.๒.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๒๗.๒.๓ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรโดยได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า๓.๐๐
๒๗.๒.๔ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อ ๒๖.๑.๖
๒๗.๒.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นเอกสารที่เขียนโดยนิสิต พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และ
ผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ด้วยตนเอง โดยเขียนพรรณนาอย่างมีระบบ แบบแผน
๒๗.๒.๖ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดําเนินการตามข้อ ๒๖.๑.๗ หรือ
๒๗.๒.๖ นิสิตที่ศึกษาตามแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
๒๗.๓ ปริญญาเอก
๒๗.๓.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒๗.๓.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๒๗.๓.๓ สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรโดยได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า๓.๐๐
๒๗.๓.๔ สอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ย ๑ ภาษาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๗.๓.๕ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
๒๗.๓.๖ สอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้ อ
๒๖.๒.๖
๒๗.๓.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดําเนินการตามข้อ ๒๖.๒.๗
๒๗.๓.๘ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นเอกสารที่เขียนโดยนิสิต พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และ
ผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ด้วยตนเอง โดยเขียนพรรณนาอย่างมีระบบ แบบแผน
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ข้อ ๒๘ การประกาศเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขวัญและกําลังใจแก่นิสิตด้วยการประกาศเกียรติคุณแก่
นิสิตที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ โดยจะพิจารณาประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตที่มีผลงานวิจัยดีเยี่ยมและได้รับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐
ข้อ ๒๙ การอนุมัติให้ปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๒๗ เพื่อขออนุมัติการให้
ปริญญาบัตรต่ อสภามหาวิ ทยาลัย โดยถือเอาวันที่ มหาวิ ทยาลัย พิจารณาอนุ มัติให้ สําเร็จ การศึ กษาเป็นวัน สําเร็ จ
การศึกษาของนิสิตผู้นั้น
หมวด ๙
การเพิกถอนปริญญาบัตร
ข้อ ๓๐ การเพิกถอนปริญญาบัตร
กรณีที่มหาวิทยาลัยพบว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วขาดคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา ข้อ
๒๗.๒.๕ และข้อ ๒๘.๓.๘ กล่าวคือผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตคัดลอกหรือดัดแปลงข้อความหรือนําผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพิกถอนปริญญาบัตรที่มอบให้แก่นิสิต
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
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