


 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น 
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 

2. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถถ่ายทอด 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมการประกอบการ 

3. ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

การศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่ยังขาดบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา 
อีกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงได้
ให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุน จึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ “วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ” (RCIM) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยเทียบเท่า 

คณะมีภารกิจมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ท าหน้าที่บริหารจัดการและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)  
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) อย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เกิดคุณภาพทาง
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

 

 นายรพี ม่วงนนท์  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

การจัดการศึกษาสมัยใหม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะท าอย่างไรให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) 
เป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่ามีความแตกต่างทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม
ที่ผู้เรียนสัมผัสได้และภายใต้แนวคิดนี้รากฐานของ RCIM เน้นวิชาการที่ตอบ
โจทย์ความต้องการจริงของสังคมและผู้เรียนสามารถน าวิชาการที่ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ในทันทีควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในวงการศึกษาที่จะ

ท าให้ทั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสเรียนรู้และประสบความส าเร็จไปพร้อม ๆ กันมิใช่ระบบ
การศึกษาที่มีอาจารย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป    
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  
ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตร D.B.A. มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท าวิจัย โดยมีกระบวนการและเครื่องมือจากทีมคณาจารย์จาก
หลากหลายสาขา พร้อมทั้งเครือข่ายทางวิชาการท้ังใน และต่างประเทศซึ่งรองรับ
การแสดงศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่ พิสูจน์ได้จากผลงานของนักศึกษารุ่น
ที่ 1  

 
 
 



 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มีทีมนักวิจัยมืออาชีพช่วยวางแผน 

และสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการเรียนที่เป็นระบบเตรียมเนื้อหาการเรียนเพ่ือ
การเรียนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดติวเตรียมสอบ  การ
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบและการจัดสนับสนุนทั้ง
ทางด้านข้อมูลและเทคนิคการท าวิจัย โดยเป้าหมายคือการเรียนที่ประสบ

ความส าเร็จพร้อมด้วยความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

 
ดร.อธิธัช  สิรวริศรา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มีความมุ่งมั่นในการผลิต 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยเน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ฝึกให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักศึกษาที่
จบจากวิทยาลัยแหล่งนี้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นที่พ่ึงทางปัญญาและชี้น าสังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเข้าสู่สังคมการประกอบการ 

 



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

การศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่ยังขาดบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา 
อีกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงได้
ให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุน จึงได้จัดตั้งและมอบหมายให้ “วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ” (RCIM) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยเทียบเท่า 

คณะมีภารกิจมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ท าหน้าที่บริหารจัดการและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)  
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) อย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เกิดคุณภาพทาง
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

 

 นายรพี ม่วงนนท์  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

การจัดการศึกษาสมัยใหม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะท าอย่างไรให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) 
เป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่ามีความแตกต่างทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม
ที่ผู้เรียนสัมผัสได้และภายใต้แนวคิดนี้รากฐานของ RCIM เน้นวิชาการที่ตอบ
โจทย์ความต้องการจริงของสังคมและผู้เรียนสามารถน าวิชาการที่ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ในทันทีควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในวงการศึกษาที่จะ

ท าให้ทั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสเรียนรู้และประสบความส าเร็จไปพร้อม ๆ กันมิใช่ระบบ
การศึกษาที่มีอาจารย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป    
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  
ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตร D.B.A. มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท าวิจัย โดยมีกระบวนการและเครื่องมือจากทีมคณาจารย์จาก
หลากหลายสาขา พร้อมทั้งเครือข่ายทางวิชาการท้ังใน และต่างประเทศซึ่งรองรับ
การแสดงศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่ พิสูจน์ได้จากผลงานของนักศึกษารุ่น
ที่ 1  

 
 
 



 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มีทีมนักวิจัยมืออาชีพช่วยวางแผน 

และสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการเรียนที่เป็นระบบเตรียมเนื้อหาการเรียนเพ่ือ
การเรียนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดติวเตรียมสอบ  การ
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบและการจัดสนับสนุนทั้ง
ทางด้านข้อมูลและเทคนิคการท าวิจัย โดยเป้าหมายคือการเรียนที่ประสบ

ความส าเร็จพร้อมด้วยความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

 
ดร.อธิธัช  สิรวริศรา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มีความมุ่งมั่นในการผลิต 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยเน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ฝึกให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักศึกษาที่
จบจากวิทยาลัยแหล่งนี้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นที่พ่ึงทางปัญญาและชี้น าสังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเข้าสู่สังคมการประกอบการ 

 



ค าน า 

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบเป็นเข็มทิศที่จะช่วยชี้ทิศทางไปสู่หนทางแห่ง
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร หากนักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าและมีการปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว นักศึกษาพึงระลึกไว้ว่า “นักศึกษา” เป็นผู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาจะต้องศึกษา และท าความเข้าใจในการปฏิบัติตน เพ่ือเป็นนักศึกษาที่
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 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ถือก าเนิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครู
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรชั้นสูงและท าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม  
 ต่อมาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษามากขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทาน
ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่ง
พระราชา ในวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 
 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐ
ด าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา 
ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิ ม และยกร่างเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาท่ีมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ใน
ระดับปริญญาตรี โท และ เอก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 การก้าวสู่มหาวิทยาลัย จากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร      
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.
2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง คือ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ที่จัดตั้งขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบไปด้วย 4 วิทยาเขต ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงาน
อธิการบดี ตั้งอยู่ที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์                 
กรุงเทพมหานคร  
 3. วิทยาลัยเพาะช่าง ตั้งอยู่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่ อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
คณะและวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 
   1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
  2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
(รป.ม. และ รป.ด.)  
   3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)      
       4) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 
 2. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จัดการสอนระดับปริญญาโท 
     และปริญญาเอกสาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
 3. คณะบริหารธุรกิจ จัดการสอนระดับปริญญาตรี 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสอนระดับปริญญาตรี  
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการสอนระดับปริญญาตรี 
 6. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการสอนระดับปริญญาตรี 
 7. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดการสอนระดับปริญญาตรี 
 8. คณะศิลปศาสตร์ จัดการสอนระดับปริญญาตรี  
 9. คณะคณะวิทยาศาสตร์ จัดการสอนระดับปริญญาตรี  
       วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552 มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 
2554 วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(D.B.A.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 
 ต่อมาในปี 2556 วิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพ่ิมอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี
ความต่อเนื่องกันระหว่างระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอก โดยรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ระยะเวลาการศึกษา 
1 ปีครึ่ง (3 ภาคเรียนปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน) และเมื่อหลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ตามหลักสูตรของวิทยาลัยแล้วนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) ได้ทันที โดยใช้เวลาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 2 ปี (4 ภาค
เรียนปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน) และในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (M.B.A.) เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 2 ปี (6 ภาคการศึกษา) 
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 ดวงตาพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจ าพระองค์และ พระมหาพิจัยมงกุฎ เป็น
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 

 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

ดอกบัวสวรรค์  

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยสื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบานที่
ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 

 

 

 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 

สีแดง สีประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 

 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

 

 

 

     

  สีประจ าวิทยาลัย  

สีชมพู    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
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รายการ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 
ภาคการศึกษา 

2/2561 
ภาคการศึกษา 

3/2561  
(ภาคฤดูร้อน) 

1. รับสมัครนักศกึษา 
1.1 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ

สอบสัมภาษณ ์
9 มิถุนายน 2561 15 ตลุาคม 2561 - 

1.2 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา
ใหม ่

16 มิถุนายน 2561 20 ตลุาคม 2561 - 

1.3 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

18 มิถุนายน 2561 22 ตลุาคม 2561 - 

1.4 ลงทะเบียนเรียนและช าระ
เงิน 

1-23 มิถุนายน 2561 1 ตุลาคม 2561 - 
3 พฤศจิกายน 2561 

- 

1.5 นักศึกษาเก่าลงทะเบยีน
เรียนและช าระเงิน 

1-30 มิถุนายน 2561 1 ตุลาคม 2561 - 
10 พฤศจิกายน 2561 

1-28 กุมภาพันธ์ 2562 

2. ก าหนดการศึกษาประจ าภาค
การศึกษา 

2.1 เปิดภาคการศึกษา 

23 มิถุนายน 2561 3 พฤศจิกายน 2561 2 มีนาคม 2562 

2.2 วันท่ีเริ่มปรบัการ
ลงทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนล่าช้า 

2 กรกฎาคม 2561 
เป็นต้นไป 

12 พฤศจิกายน 2561 
เป็นต้นไป 

4 มีนาคม 2562 
เป็นต้นไป 

2.3 รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา 

23-30 มิถุนายน 2561 5-12 พฤศจิกายน 2561 4-10 มีนาคม 2562 

2.4 ประเมินอาจารย์ผูส้อนโดย
นักศึกษา 

- - - 

2.5 อาจารยส์่งผลการศึกษาให้
หลักสตูร 

27 พฤศจิกายน 2561 23 มีนาคม 2562 8 กรกฎาคม 2562 

2.6 หลักสตูรส่งผลการศึกษาให้
วิทยาลัย 

4 ธันวาคม 2561 30 มีนาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 

2.7 ปดิภาคการศึกษา 27 ตุลาคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2562 8 มิถุนายน 2562 
2.8 ประกาศผลการศึกษา 11 ธันวาคม 2561 1 เมษายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 

3. ก าหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต - - - 

 
หมายเหตุ: ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศกึษา 2561 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
โทรศัพท์ : 0-2441-6067, 08-8255-0847, 09-2442-8000 (พ้ืนที่ศาลายา) 

 : 09-2442-9000 (พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
 : 09-2442-7000 (พ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) 

ที่อยู่  : 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรสาร  : 0-2441-6067 
เว็บไซต์   : http://rcim.rmutr.ac.th, http://www.rcim.in.th/ 
อีเมล์   : rcim@rmutr.ac.th 
Facebook : rcim.rmutr 
การเดินทาง : ห่างจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ประมาณ 15 กิโลเมตร รถประจ าทางสาย 84ก, 124,  
                 515, 547 
 
แผนที่  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พื้นที่ศาลายา 

 

 

ติดต่อวิทยาลัย 

http://rcim.rmutr.ac.th/
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พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 2  

การบริหารจัดการ 
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คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ิวะ วสุนธราภิวัฒก ์

อธิการบดี 
 

รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกลุเกียรติ  

 รองอธิการบดี 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา 

รองอธิการบดี 

กรรมการ 
นายธนา ธรรมวิหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 
ดร.รัชฏา จิวาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/?page_id=7630
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
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คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ต่อ) 

กรรมการ 

นายสัมฤทธิ์ สิริอร่ามสกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

นายวรมิตร ครุฑโต 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

นายพงษ์ศักด์ิ ชิวชรัตน ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการและเลขานกุาร 

นายรพี ม่วงนนท์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ดร.ฟ้าใส สามารถ 

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ ์

ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 

http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Pongsak.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/pimuk.jpg
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คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ 

อธิการบดี 
 

กรรมการ 
นายธนา ธรรมวิหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 
ดร.รัชฏา จิวาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

นายวรมิตร ครุฑโต 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทศัน์ ณ อยุธยา 

รองอธิการบด ี

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  

 รองอธิการบด ี

กรรมการ 
นายสมพร จิตเป็นธม 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/?page_id=7630
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_001.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/Tana.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_007.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/somphon-1.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_002.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/7.rcim_.rmutr_.jpg
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คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ต่อ) 

กรรมการ 

นางสาววราภรณ์ คงเจริญ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการและเลขานกุาร
นายรพี ม่วงนนท์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ดร.ฟ้าใส สามารถ 

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวกาญจนา น้อยสมวงศ ์

นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 

http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_009.jpg
http://rcim.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/rcim.rmutr_010.jpg
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ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ดร.อ านวย บุญรัตนไมตรี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นวัตกรรมการจัดการ

 
 

นายรพี ม่วงนนท์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
 

ดร.อธิธัช สิรวริศรา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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ส่วนท่ี 3  

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
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เล่ม  122  ตอนที่  6  ก                  ราชกิจจานุเบกษา                  18  มกราคม  2548 
 
   
  
  
  
  
  
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เป็นปีที่  ๖๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  

๒๕๔๘”  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘  
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(๒) พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๓๒  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้  
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้  
 “วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปตั้งอยู่ในเขต
การศึกษานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๕ ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ.  ๒๕๑๘  เป็นนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้  จ านวน  ๙  แห่ง  ดังนี้  
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัด 2561 หน้า 20 
 

เล่ม  122  ตอนที่  6  ก                  ราชกิจจานุเบกษา                  18  มกราคม  2548 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมี 
อ านาจออกกฎกระทรวง และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

  
 มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเป็นหลัก  

มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้  
(๑) ส านักงานอธิการบดี  
(๒) ส านักงานวิทยาเขต  
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย  
(๔) คณะ  
(๕) สถาบัน  
(๖) ส านัก  
(๗) วิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือด าเนินการ   
ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได้  

ส านักงานอธิการบดีและส านักงานวิทยาเขต อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการ ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  

บัณฑิตวิทยาลัย  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
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 คณะอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง  
  สถาบัน ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งส่วน
ราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
  วิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานผู้อ านวยการ ภาควิชา กองหรือส่วนราชการ ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง  

ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ ภาควิชา กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่างาน  

มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ 
สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ท าเป็น
กฎกระทรวง  

การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ ภาควิชา กองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน  ให้ท า
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้  

การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอ
การศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด  

มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังนี้  
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแลหรือใช้

ประโยชน์  
(๓) เงนิและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย  
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
(๕) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับ  
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น  
รวมทั้งจัดหารายได้จากการให้บริการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัย  

รายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เบี้ยปรับที่เกิดจากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิด
สัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ่างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ   ไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
น าส่งกระทรวง การคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ภายใต้
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗  

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาท
ไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
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หมวด  ๒ 
การด าเนินการ 

  
  มาตรา ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ 

และข้าราชการ  
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ ประจ าของมหาวิทยาลัย
และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช้ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓)  

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล 
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓)
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี  

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) 
และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ แต่งตั้งหรืออาจ
ได้รับเลือกใหม่อีกได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน 

ประเภทนั้น  
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือ

หย่อนความสามารถ  
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่  
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุ

ใดและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ต าแหน่งที่ว่าง  ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ 
(๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ 
(๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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อ่ืนขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว  
 ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
มาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  

(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็
ได้  

(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
(๔) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนด  
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว  

(๗) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร  

(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ  
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ  
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(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ  

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย  
(๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้  

(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ  
มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
มาตรา ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย  
(๑) อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ  
(๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ  
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต คณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการวิจัย และผู้อ านวยการวิทยาลัย ถ้ามี  
(๔) กรรมการสภาวิชาการจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  
(๕) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
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 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ให้ 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และ
อาจแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๐ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ
ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
(๑) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย  การวัดผล

การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๕) ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และ

ความต้องการของชุมชน  
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ

และหน้าที่ของสภาวิชาการ  
มาตรา ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วย  

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย  

จ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตาม
วรรคหนึ่ง  ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  
(๑) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และ
น าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการ
ด าเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการด าเนินการ
ทางวินัย  

มาตรา ๒๔ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
อธิการบดีมอบหมายก็ได้  

มาตรา ๒๕ อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งโดยการสรรหาตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่
อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคสอง  อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ   

มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
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(๖) สภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนน 
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด  

รองอธิการบดี  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  

ผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖ วรรคสอง และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีด้วย  

เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  พ้นจากต าแหน่งด้วย  
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ท าการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง

ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  
(๓) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน รอง

ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและ
อาจารย์พิเศษ  
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(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา  
(๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
(๘) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป  
(๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดี  
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง

อธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็น
ผู้รักษาราชการแทน  

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  
๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  

มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะหนึ่ง  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการประจ าวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและ
การจัดระบบบริหารงานในวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  
(๑) ส่งเสริมให้วิทยาเขตด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนา

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
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(๒) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขตแก่
อธิการบดี  

(๓) เสนอแนะการเป็ดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่อสภาวิชาการ  
(๔) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย และส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายในวิทยาเขต  
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกข้อบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจ าปีและจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินกิจการของวิทยาเขตเสนอต่ออธิการบดี  
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบด้วย  
(๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต  
(๒) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการวิทยาลัย ถ้ามี  
(๓) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตจ านวนสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนศิษย์เก่า จ านวนหนึ่ง

คน ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวนหนึ่งคน และผู้แทนนักศึกษา จ านวนสองคน  
(๔) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการตาม (๒) 

และ (๓) รวมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่
บริการการศึกษาของวิทยาเขตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔)  
ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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มาตรา ๓๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่วิทยาเขตเพ่ือพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินงานของวิทยาเขต  
(๒) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  
(๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

นักศึกษาและประชาชน  
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใด ๆ ตาม (๑) (๒) และ 

(๓)  
มาตรา ๓๔ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต

วิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีคณบดีมอบหมายก็ได้  

คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง  

รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖  
วรรคสอง และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี  

วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งคณบดี ให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสอง และ
วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

การรักษาราชการแทนคณบดี ให้น ามาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  
มาตรา ๓๕ ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยคณะหนึ่ ง  

ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง  
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง  

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  
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มาตรา ๓๖ ในคณะ ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะให้มี
รองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
ก็ได้  

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดีและรอง
คณบดีตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๗ ในคณะ ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง  

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบ
บริหารงานในคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  
(๑) จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(๓) พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย  
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
(๕) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

งานรักษาสิ่งแวดล้อม  
(๖) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ  
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ  
(๘) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

ภาควิชาในคณะ ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา  
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หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาให้
อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ า โดยการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณบดี และให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาโดยค าแนะน าของคณบดี  

คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาตามวรรคสอง และการรักษาราชการแทนให้
น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๐ ในสถาบันหรือส านัก ให้มีผู้อ านวยการสถาบันหรือผู้อ านวยการส านักเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือส านัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
สถาบันหรือรองผู้อ านวยการส านักตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามท่ีผู้อ านวยการสถาบันหรือผู้อ านวยการส านักมอบหมายก็ได้  

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ
สถาบันหรือผู้อ านวยการส านัก และรองผู้อ านวยการสถาบันหรือรองผู้อ านวยการส านักตามวรรคหนึ่ง
และการรักษาราชการแทน ให้น ามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือส านัก ให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก แล้วแต่กรณี  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการ

ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าสถาบันหรือส านัก ตลอดจนการประชุม
ของคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือคณะกรรมการประจ าส านัก และการจัดระบบบริหารงานใน
สถาบันหรือส านัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้มีผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะมอบหมายก็ได้  
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คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
รองของต าแหน่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทนให้น าความในมาตรา ๓๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที่มีการแบ่งภาควิชา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาใน
วิทยาลัย ให้น าความในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๓ ในวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้มี
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี  

องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ านาจและหน้าที่ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๔๔ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกัน
มิได้  

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอ่ืนอีกหนึ่งต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  

มาตรา ๔๕ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการในวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน  
ส านัก วิทยาลัย และภาควิชาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  
อธิการบดีจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของส่วนราชการนั้นก็ได้  

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดีก าหนด  
มาตรา ๔๖ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจและหน้าที่

เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  
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ในกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  แต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจและหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการ  
หรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย  
  

หมวด  ๓ 
ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากร 

  
มาตรา ๔๗ เพ่ือประโยชน์ในความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของ

มหาวิทยาลัย  ให้มีคณะกรรมการอธิการบดี  ประกอบด้วย  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทุกแห่งเป็นกรรมการ  

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  และเลือกกรรมการ
อีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  

การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดี
ก าหนด  
มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการอธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  

(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การร่วมมือด้านวิชาการและการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  

(๒) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  

(๓) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน ในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  

(๔) ก าหนดแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับชุมชน 
องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 (๕) แต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ ในอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการอธิการบดี  
  

หมวด  ๔ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  
  

มาตรา ๔๙ คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  
(๑) ศาสตราจารย์  
(๒) รองศาสตราจารย์  
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(๔) อาจารย์  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่งให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ศาสตราจารย์นั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย  
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย  
 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๕๑ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ  และพ้นจาก
ต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยค าแนะน า
ของอธิการบดี  
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษโดยค าแนะน าของคณบดี  ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ  แล้วแต่กรณี  

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและ
อาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๕๓ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นค าน าหน้า
นามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป  

การใช้ค าน าหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้อักษรย่อดังนี้  
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  ศ.  
ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  ศ.  (พิเศษ)  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ใช้อักษรย่อ  ศ.  (เกียรติคุณ)  
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  รศ.  
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  รศ.  (พิเศษ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ  ผศ.  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ  ผศ.  (พิเศษ)  

  
หมวด  ๕ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
  

มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น  คือ  
ปริญญาเอก   เรียกว่า  ดุษฎีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ด.  
ปริญญาโท    เรียกว่า  มหาบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ม.  
ปริญญาตรี    เรียกว่า  บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  บ.  
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มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  
การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได้  
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรส าหรับสาขาวิชาใดได้  ดังนี้  
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด

ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทแล้ว  
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลัง

ที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว  
(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชา

หนึ่งสาขาวิชาใดก่อนถึงข้ันได้รับปริญญาตรี  
(๔) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  
มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า

ทรงคุณวุฒิ สมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้นมิได้  

ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้  

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่าง 
ใด  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาได้  
โดยท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

  
มาตรา ๖๑ ผู้ใดใช้ตรา  สัญลักษณ์ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง

เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดง
ด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีต าแหน่ง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มี ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืน เชื่อว่า
ตนมีสิทธิที่จะใช่หรือมีต าแหน่ง  หรือวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา ๖๒ ผู้ใด  
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน

ราชการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าด้วยวิธีใด ๆ  
(๒) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ปลอม หรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ  
(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน

ราชการของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย    
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตาม (๒) แต่

กระทงเดียว  
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้  
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บทเฉพาะกาล 
  

มาตรา ๖๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข้าราชการ  
ลูกจ้าง อัตราก าลัง เงินงบประมาณ และรายได้ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ละ
แห่งตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ข้าราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกให้ข้าราชการ
ดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไป จนกว่าจะ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

มาตรา ๖๔ ให้ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตาม ข้อ  
๒๓  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ส่วนราชการที่
จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘  และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งซึ่ งออก โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  

มาตรา ๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามมาตรา ๕ ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  

(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตปทุมธานี  

(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ 
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้  
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(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์
บางพระ จังหวัดชลบุรี  

(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติ
เวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ  

(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยา
เขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล  

(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และ
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  

(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์
นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง  

(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตสกลนคร และ
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร  

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มาตรา ๖๖ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา
สถาบันของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘  
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุป
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละ
แห่งตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายก สภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
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มาตรา ๖๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก  
และ หัวหน้าภาควิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน และรองผู้อ านวยการ
ส านักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘  
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในต าแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบันและผู้อ านวยการส านักตามวรรคหนึ่งจะพ้นจาก
ต าแหน่ง  

มาตรา ๖๘ การนับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน  
ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าภาควิชา ให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นวาระ
แรก  

มาตรา ๖๙ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน และคณะกรรมการประจ าส านักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ า
สถาบัน  และคณะกรรมการประจ าส านักตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๗๐ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาเขตตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครู และประธานกรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลตาม
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ลงวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณียังไม่มีการออกกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้  
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มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ให้มีสภา
วิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรอง
ประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ประจ าซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจ านวนหกคน
เป็นกรรมการสภาวิชาการ และผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบเป็นเลขานุการสภา
วิชาการ ท าหน้าที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้ งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ละแห่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๗๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีอธิการบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตาม
มาตรา ๒๔ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ท าหน้าที่รักษาการใน
ต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เว้นแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามมาตรา 
๖๗ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี  

มาตรา ๗๓ ให้ผู้ซึ่ ง เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ าสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบก าหนดเวลาที่ได้รับแต่งตั้ง  

มาตรา ๗๔ ให้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้  
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เล่ม  122  ตอนที่  6  ก                  ราชกิจจานุเบกษา                  18  มกราคม  2548 

มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศและ
ระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ  
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง หรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลนี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
        วิษณุ  เครืองาม  
       รองนายกรัฐมนตรี  
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หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติ
บุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน ๙ แห่ง ขึ้นแทนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท า
การสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต้อด้านวิ ชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๕  
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับ มาตรา ๕๕ 
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕”  

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๓ ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังต่อไปนี้  

(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
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บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”  
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”  

(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  
“ทล.บ”  
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ  

(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  

(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”  
(ค) ตร เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”  

(๔) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”  

(๕) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”  

(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”  

(๗) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.”  

(๘) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”  
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(ค) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”  
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย”  

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน 
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๗ สีประจ าคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้  
(๑) คณะบริหารธุรกิจ สีฟ้า  
(๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู  
(๓) คณะศิลปศาสตร์ สีเหลือง  
(๔) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สีน้ าตาล  
(๕) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สีส้ม  
(๖) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสีน้ าเงิน  
(๗) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชมพู  
(๘) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ สีเขียวอ่อน  
(๙) วิทยาลัยเพาะช่าง สีแดง”  
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี  
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หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีเพ่ิมขึ้น และจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รัตนโกสินทร์เพ่ิมขึ้น สมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชา
การ บัญชีรวมทั้งก าหนดสีประจ าคณะและวิทยาลัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
------------------------------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒. ” 
 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในข้อบังคับนี้ 
               “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
              “คณะหรือวิทยาลัย” หมายถึง คณะหรือวิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
               “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
               “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
                    “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

           “อาจารย์” หมายถึง หรือผู้บรรยายประจ าในรายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
 “วินัย” หมายถึง วินัยนักศึกษา 
 “คณะกรรมการสอบสวน” หมายถึง คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 “คะแนน” หมายถึง คะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
 
 
 
 

 



คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 52 
 

-๒- 
 
 ข้อ  ๔  นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด นักศึกษา
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ  ๕  วินัยนักศึกษาก าหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้ 

(๑)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย
โดยเคร่งครัด 

(๒)  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง  และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 
 (๓)  นักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 
 (๔)  นักศึกษาต้องไม่จัดท า เผยแพร่ มีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ วัสดุ ภาพ สิ่งพิมพ์     
สิ่งวาด  หรือสิ่งเขียนที่ลามกอนาจาร ซ่ึงผิดต่อศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่สนับสนุนการกระท าดังกล่าว 

(๕)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลอ่ืน และมหาวิทยาลัย 
 (๖)  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 (๗)  นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่หรือแสดงกิริยาอันไม่สมควร 
 (๘)  นักศึกษาต้องให้ความเคารพและมีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ ต้องเชื่อฟังค าสั่ง ค า
ตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
 (๙)  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือเข้าพบคณะกรรมการสอบสวน  
โดยไม่ขัดขืน ไมก่ล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดความจริง ต่อผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัย  
 (๑๐)  นักศึกษาต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ 
 (๑๑)  นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือทุจริตในเรื่องการเงิน  หรือ
ท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนและของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  นักศึกษาต้องไม่ลงลายมือชื่อผู้อ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไข ข้อความใน
เอกสารที่แท้จริงเพ่ือใช้หรือใช้เอกสารดังกล่าวนั้น เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน 
 (๑๓)  นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการดังกล่าว
นั้นรวมถึงต้องไม่กระท าการทุจริตอื่น ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน 
 (๑๔)  นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใด ๆ  เข้ามาในมหาวิทยาลัยหรือต้องไม่
เสพสุราหรือของมึนเมา  หรือเมาสุราอาละวาด ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 (๑๕)  นักศึกษาต้องไม่เสพ มีไว้ในครอบครอง หรือจ าหน่ายจ่ายแจก ซึ่งสิ่งเสพติด
ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (๑๖)  นักศึกษาต้องไม่พกพา  หรือน าเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือ 
สิ่งผิดกฎหมาย 
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 -๓- 
  (๑๗)  นักศึกษาต้องไม่ก่อหรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน ในการทะเลาะวิวาทหรือท าร้าย
รา่งกายผู้อื่น 
 (๑๘)  นักศึกษาต้องไม่ท าร้ายร่างกายอาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยชอบ 

 
 (๑๙)  นักศึกษาต้องไม่จัดท า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่ง
เขียน หรือกล่าวถ้อยค าอันเป็นเท็จ กระท าการอ่ืนใด  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและ
มหาวิทยาลัย 
 (๒๐)  นักศึกษาต้องไม่กระท าการใด ๆ  อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
รวมทั้งต้องไม่ยุยงหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
 (๒๑)  นักศึกษาต้องไม่ก่อเหตุหรือสนับสนุนยุยงก่อให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นใน
มหาวิทยาลัย 
 (๒๒)  ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ  ที่นอกจาก (๑)  –  (๒๑)  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  การกระท าผิดวินัยดังต่อไปนี้   ให้ถือว่าเป็นกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
 (๑)  กระท าผิดวินัยตามข้อ  ๕(๑๐) – ๕(๒๑) 
 (๒)  กระท าผิดอาญาโดยค าพิพากษาให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๓)  กระท าผิดในกรณีท่ีระบุไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง 
 (๔)  การกระท าผิดกรณีอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าร้ายแรง 
 ข้อ  ๗  โทษทางวินัยมี  ๖  สถาน  คือ 
 (๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 
 (๒)  ตัดคะแนนความประพฤติ 
 (๓)  ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)  ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอ การประกาศผลการสอบหรือออก
หนังสือหนังสือรับรองใด ๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอ
การเสนอชื่อเพ่ือ ขออนุมัตหิรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
 (๕)  พักการเรียน 
 (๖)  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดย นักศึกษาจะพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (๖.๑)  ให้ออก 
        (๖.๒)  ไล่ออก และไม่มีสิทธิ์ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๘  การตัดคะแนนและระดับโทษ 
(๑)  การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานของการกระท าผิดวินัย ให้ตัดได้ไม่ต่ ากว่าครั้ง

ละ 5 คะแนน แตจ่ะเป็นจ านวนเท่าใด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนหรืออธิการบดี 
 
 



คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 54 
 

-๔- 
(2)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า ๔๐ คะแนน

แต่ไม่เกิน ๖๐ คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีก าหนด ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
(3)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า ๖๐ คะแนน 
แต่ไม่เกิน   

๘๐  คะแนน  ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีก าหนด  ๒  ภาคการศึกษาปกติ 
(4)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า ๘๐ คะแนน 

แต่ไม่เกิน ๙๕ คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีก าหนด ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
(5)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า ๙๕ คะแนน ให้
ได้รับโทษ 

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(6)  คะแนนที่ถูกตัดและได้น าไปใช้ในการลงโทษพักการเรียนแล้ว จะไม่น ามาใช้เพื่อ

การลงโทษพักการเรียนครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ตามข้อ (๕) เท่านั้น 
(7)  กรณีท่ีมีค าสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผู้นั้นจะจบ
การศึกษา  

และมีผลท าให้คะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑ์พักการเรียน  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนโทษพัก
การเรียนเป็นโทษอย่างอ่ืนตามข้อ ๗  ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ข้อ  ๙  กรณีที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการยุติหรือบรรเทา
เหตุการณ์วุ่นวาย ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย มี
อ านาจสั่งพักการเรียนเป็นการชั่วคราว แก่นักศึกษาที่เป็นตัวการก่อเหตุหรือก่อเหตุวุ่นวายได้ 
 ข้อ  ๑๐  ในการพิจารณาสอบสวนและลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย  หรือถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)  ให้คณะหรือวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประจ าคณะหรือวิทยาลัยขึ้น
ประกอบด้วยรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดี
ประจ าพ้ืนทีเ่ป็นประธาน อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะหรือวิทยาลัย  จ านวนไม่เกิน  4 คน เป็นกรรมการ  
และให้เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ เพ่ือพิจารณาสอบสวนการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึ้น
ภายในบริเวณ คณะหรือวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษา หรือกระท าผิดที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาในสังกัด
คณะหรือวิทยาลัยเดียวกัน หรือการที่นักศึกษาในสังกัดกระท าผิดต่อบุคคลอื่นที่มิใช่นักศึกษา 
 (๒)  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาส่วนกลางขึ้น 
ประกอบด้วยรองอธิการบดีประจ าพ้ืนที่เป็นประธานคณะกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษาหรือผู้แทนของคณะหรือวิทยาลัย ที ่เกี ่ยวข้องเป็นกรรมการ อาจารย์หรือเจ ้าหน้าที ่ที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ และหัวหน้างานกิจรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
เพื่อพิจารณาสอบสวนการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีคู่กรณีหรือผู้ร่วมกระท าผิดเป็นนักศึกษาต่าง
คณะหรือวิทยาลัย หรือกรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๐(๑) รวมทั้งกรณีการกระท าผิดวินัยที่มหาวิทยาลัย
เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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-๕- 
  (๓)  กรรมการหรือประธานคณะกรรมการ  ตามข้อ  (๑) และ (๒) ที่มิได้เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งให้มีวาระ ๒ ปี  แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
  (๔)  กรณีท่ีประธานคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๐(๑) และ ๑๐(๒)  ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ในคราวใด  ให้ประธานมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 

 
 ข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการสอบสวน มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  ด าเนินการสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิด  โดยมีอ านาจดังนี้ 
         (๑.๑)  เรียกตรวจและรวบรวมพยานหรือหลักฐานต่างๆ อันเก่ียวข้องกับการ
กระท าผิดวินัย 
         (๑.๒)  เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย  หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด  หรือผู้อื่นที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา 
         (๑.๓)  ด าเนินการอื่น ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 

(๒)  รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาสั่ง
ลงโทษแล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

       (๒.๑)  กรณทีี่นักศึกษากระท าผิดวินัยตามข้อ ๕ (๑) – ๕ (๙) หรือความผิด
เล็กน้อยอย่างอ่ืนทีม่ิได้ระบุไว้ และเป็นโทษทางวินัยตามข้อ ๗ (๑) – ๗ (๔) ให้ด าเนินการดังนี้ 

       (ก)  คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๐ (๑)  เสนอต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการ
วิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและสั่งลงโทษ 

       (ข)  คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๐ (๒)  เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษ 
         กรณีที่คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสั่ง
ลงโทษ ให้แจ้งนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษา ทราบ 

 (๒.๒)   กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัยร้ายแรง  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานผล
การสอบสวนพร้อมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับโทษต่ออธิการบดีผ่านกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาและสั่งลงโทษตามข้อ ๗ (๕) – ๗ (๖)  เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแล้วให้แจ้งนักศึกษา  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และกองพัฒนานักศึกษา  ทราบ 

 (๒.๓)  กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัยร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอคณะ
หรือวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยับยั้งการเสนอชื่อเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้สมควรได้รับอนุมัติ
ปริญญา  และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือยับยั้งการออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารแสดงผล
การศึกษาต่าง  ๆ  ของนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนความผิดทางวินัยได้ 
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-๖- 
 ข้อ  ๑๒  เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนจนถึงขั้นพักการเรียน หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้
กองพัฒนานักศึกษาน าเสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
แม้ว่าจะอยู่ในระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์โทษตัดคะแนน เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแล้วให้แจ้งนักศึกษา  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษา ทราบ 
 ข้อ  ๑๓  ค าสั่งลงโทษให้มีผลทันที  ยกเว้นโทษ “พักการเรียน” ให้มีผลในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป  เว้นแต่กรณีที่ออกค าสั่งลงโทษพักการเรียน ด าเนินการในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
นักศึกษาผู้นั้นให้โทษ “พักการเรียน”  มีผลทันที 
 ข้อ  ๑๔  กรณีที่การด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นหลังจากที่นักศึกษาที่กระท าผิดวินัย
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษสามารถออกค าสั่งลงโทษตามข้อ ๗ (๔)  ได ้
 ข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการสอบสวน  ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา  ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  ถ้ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก  
ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดีเพ่ือขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐  วันตามความเหมาะสม พร้อมทั้งรายงาน
เหตุแห่งความจ าเป็นดังกล่าวนั้นด้วย หากครบ ๑๒๐ วัน แล้วยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงาน
พร้อมเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 
 ข้อ  ๑๖  เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือแก่นักศึกษา ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่เริ่มด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ  ๑๗  กรณีนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนตามหนังสือหรือ
จดหมายเชิญพบ หรือกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง มีพยานหรือหลักฐานยืนยันได้ว่านักศึกษาเป็น
ผู้กระท าผิดวินัยจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามข้อ ๑๒ โดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริง
จากนักศึกษาผู้กระท าผิดอีกก็ได้ 
 ข้อ  ๑๘  เอกสารหรือส านวนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาถือเป็นเอกสารปกปิด  
อธิการบดีอาจมี ค าวินิจฉัยให้เปิดเผยได้ เมื่อการสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จถึงข้ึนมีค าสั่งลงโทษและการ
ลงโทษเป็นที่สุดแล้ว โดยให้เปิดเผยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับและแก่นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือถูก
สอบสวนเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของพยาน หรือบุคคลที่ปรากฏใน
เอกสารหรือส านวนการสอบสวนด้วย 
 ข้อ  ๑๙  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัย ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ทราบค าสั่งลงโทษ 
 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้กระท าเพ่ือตนเองและด้วยตนเองเท่านั้น โดยท าหนังสือยื่น
ผ่านคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย และงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 
 ข้อ  ๒๐  เมื่ออธิการบดีได้รับเรื่องอุทธรณ์  ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์ 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณ์และเสนอความเห็นต่ออธิการบดีภายใน ๖๐ วัน และในกรณีท่ี
จ าเป็นอาจขออนุมัติต่ออธิการบดีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน 
 คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจ านวน ๓-๕ คน  โดยมีวาระ ๒ ปี ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน 
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-๗- 
 ข้อ  ๒๑  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
และผู้อ านวยการวิทยาลัย มีอ านาจพิจารณาสั่งยกอุทธรณ์ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่
กรณ ี ผลการพิจารณาของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 
 เมื่ออธิการบดีสั่งยกอุทธรณ์ ให้กองพัฒนานักศึกษาแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้
อุทธรณท์ราบ ภายใน ๑๕ วัน 
 กรณีท่ีอธิการบดีสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ให้ท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย แล้วให้กอง
พัฒนานักศึกษาแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทราบ 
 ข้อ  ๒๒  เมื่อนักศึกษาถูกลงโทษตามค าสั่ง ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
บันทึกการลงโทษลงในประวัติประจ าตัวนักศึกษาทุกครั้งไป และเม่ือถูกลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ 
(๔) – ๗ (๖)  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ท าหนังสือแจ้งการลงโทษให้นักศึกษาและ
ผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้นทราบด้วย 
 ข้อ  ๒๓  กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัยก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และการด าเนินการ
ทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ข้อบังคับนี้ในการพิจารณาด าเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา 
 ข้อ  ๒๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง  หรือ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

                ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒         
 
 
 
            
                 (นายประพัฒน์   โพฒิวรคุณ) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการ
รัตนโกสินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “คณะกรรมการวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม
การจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   “ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ผู้อ านวยการหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็น
ผู้บริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
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  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
  “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท   
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 
  “คณะกรรมการหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการวิทยาลัยให้ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร 
  “คณาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษของ
วิทยาลัย ที่สอน หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร 
  “หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับจากการศึกษา 
 
 ข้อ ๔  เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยอาจก าหนดวิธี
ปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยรักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้  
  

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๖  ระบบการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งนับเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับใช้เวลาการศึกษา ๖-๙ สัปดาห์ โดยเพ่ิมเวลา
การศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคเรียนปกติ  หรือให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย  
 
 ข้อ ๗  หน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจ านวนหน่วยกิตก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ๒-๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 
๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต    
  ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ๓-๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  ๗.๔ การศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ๓-๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ ๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 
  ๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  ๘.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญา
บัณฑิต 
  ๘.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  ๘.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญา
มหาบัณฑิต 
  ๘.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 
 ข้อ ๙  โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังนี้ 
  ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ๙.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมกันตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี ๒ แผน 
   ๙.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจ
มีได้ ๒ แบบ คือ 
    แบบ ก ๑ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ
คณะกรรมการหลักสูตรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไม่นับ
หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
    แบบ ก ๒ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ 
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ๙.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต    

๙.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ วิชาชีพชั้นสูง 
แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ 
   ๙.๓.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ ซึ่งหลักสูตรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต    
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    แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
    ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   ๙.๓.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
    ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 
 ข้อ ๑๐  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา
เป็นดังนี้ 
  ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องในปีการศึกษาสุดท้ายให้นับรวมด้วย 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
  ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาวุฒิเริ่มต้นต่างกันดังนี้    
   ๑๐.๓.๑ นักศึกษาวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่ เกิน ๗ ปี
การศึกษา 
   ๑๐.๓.๒ นักศึกษาวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา 
   ในกรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีเหตุผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ขยายเวลาการศึกษา  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนได้อีกไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 
 
 ข้อ ๑๑  การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรค านึงถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  ๑๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
     ๑๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระควรเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา      
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     ๑๑.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีนิพนธ์ ควร
เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 
 ข้อ ๑๒ การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ ๑๐.๑ ข้อ ๑๐.๒ และข้อ ๑๐.๓ ให้นับตั้งแต่
วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๓ 
 

หมวด ๓ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
  ๑๓ .๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
ก าหนด  
  ๑๓.๒ เป็นผู้มคีวามประพฤติด ี
  ๑๓.๓ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 
 ข้อ ๑๔ การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ วิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๑๓ เข้าเป็นนักศึกษาตามนโยบายของวิทยาลัยก็ได้  
 
 ข้อ ๑๕ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   
  ๑๕.๑ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่วิทยาลัย
ก าหนด โดยช าระเงินตามประกาศของวิทยาลัย ตามวัน เวลาและสถานที่ที่วิทยาลัยก าหนด 

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน 
เวลาและสถานที่ที ่ก าหนดเป็นอันหมดสิทธิที ่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้
วิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัว
ตามท่ีก าหนด 
  ๑๕.๒ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามข้อ ๒๙.๑ 
  ๑๕.๓ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นักศึกษา
รายงานตัว 
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หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

 
 ข้อ ๑๖ การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
วิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียน และขอเพ่ิม -ลดรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
  ๑๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของวิทยาลัย นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือ
ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตามประกาศของวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดของแต่ระบบจัดการศึกษา ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๑๗.๔ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ ในภาคการศึกษาใด 
ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการวิทยาลัย    
  ๑๗.๕ ก่อนการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกรายวิชา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นักศึกษาต้อง
เรียนรายวิชาเป็นล าดับแรก หากการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ข้างต้นจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากจากผู้อ านวยการหลักสูตร หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นักศึกษาจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้  
   ๑๗.๖ จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
           ๑๗.๖.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วย
กิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
            ๑๗.๖.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
๑๗.๖.๑ ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
           ๑๘.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และต้องช าระค่าหน่วยกิตตามปกติ  
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๑๘.๒ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ไม่บังคับให้นักศึกษา
สอบ แต่จะบันทึกในระเบียนในช่องผลการเรียนว่า AU (Audit) เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเท่านั้น 

๑๘.๓ วิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องมี
คุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา  

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
หรือนักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือนักศึกษาที่ถูกสั่งพักการเรียน ต้องลงทะเบียนช าระเงินตามปกติและต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของวิทยาลัย เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   

 
 ข้อ ๒๐ การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียน 

๒๐.๑ การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย 

๒๐.๒ การขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียนต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗.๖  
 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๑ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้   ยกเว้นกรณีการจ ัดการศึกษาแบบการศ ึกษาอิสระ 
(Independent Study) การศึกษาเฉพาะเรื่อง (Specific Area Study) หรือการอ่านตามแนวแนะ 
(Directed Reading) 
 
 ข้อ ๒๒ การประเมินผลการเรียนรายวิชา 

๒๒.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้เป็นอักษรระดับขั้น (Letter 
Grades) ที่มีค่าระดับข้ัน (Numeric Grades) ดังต่อไปนี้  

 
 

อักษรระดับขั้น ค่าระดับข้ัน ความหมาย 
ก หรือ A ๔.๐ ดีเยี่ยม (Excellent) 
ข+ หรือ B+ ๓.๕ ดีมาก (Very Good) 
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ข หรือ B ๓.๐ ดี (Good) 
ค+ หรือ C+ ๒.๕ ค่อนข้างดี (Fairly 

Good) 
ค หรือ C ๒.๐ พอใช้ (Fair) 
ง+ หรือ D+ ๑.๕ อ่อน (Poor) 
ง หรือ D ๑.๐ อ่อนมาก (Very Poor) 
ม.ผ. หรือ F ๐ ไม่ผ่าน / ตก (Fail) 

๒๒.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น (Numeric 
Grades) ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับขั้นดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
พ.จ. หรือ S พอใจ / ผ่านเกณฑ์ (Satisfactory) 
ม.จ. หรือ U ไม่พอใจ / ไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 
ม.ส. หรือ I ไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
ถ. หรือ W ถอนรายวิชา (Withdraw) 
ม.น. หรือ AU ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

  ๒๒.๓ การให้ พ.จ. (S) หรือ ม.จ. (U) จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมี
หน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น แต่ในกรณีที่
นักศึกษาได้ ม.จ.(U) จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษา
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๒๒.๔ การให้ ม.ผ. (F) จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๒.๔.๑ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  
     ๒๒.๔.๒ นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๑ 
     ๒๒.๔.๓ นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  ๒๒.๕ การให้ ม.ส. (I) จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๒๒.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๑ แต่ไม่ได้สอบเพราะ
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย 
   ๒๒.๕.๒ อาจารย์ผู้สอน ผู้อ านวยการหลักสูตร และผู้อ านวยการวิทยาลัย 
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่
สมบูรณ์ นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น ม.ส. ( I) จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ ม.ส. (I) ให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔ สัปดาห์นับแต่เปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ ม.ส. ( I) หากพ้นก าหนด
ดังกล่าววิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ ม.ส. (I) เป็นค่าระดับข้ัน ม.ผ. (F) ได้ทันที  ยกเว้นการได้ ม.ส. (I) ของ
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ    

๒๒.๖ การให ้ถ. (W) จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
๒๒.๖.๑ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๐.๑ 
๒๒.๖.๒ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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๒๒.๖.๓ นักศึกษาได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัยให้เปลี่ยนสัญลักษณ์
จากสัญลักษณ์ ม.ส. (I) ที่นักศึกษาได้รับตามข้อ ๒๒.๕.๑ และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ 
ม.ส. (I) แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

๒๒.๗  การให้ ม.น. (AU) จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ ๑๘    

๒๒.๘ ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๒๓ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษา
จะต้องผ่านการสอบก่อนเริ่มการท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว
ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 
 

ระดับขั้น ความหมาย 
พ.จ. หรือ S  พอใจ / ผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)  
ม.จ. หรือ U  ไม่พอใจ / ไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 

  
 ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการสอบพิเศษเป็น ม.จ. (U) ตามข้อ ๒๓ ให้กระท าการ
แก้ตัวได้ ๒ ครั้ง หากยังได้รับการประเมินเป็น ม.จ. (U) อีก ให้พ้นสภาพเป็นนักศึกษา  
  
 ข้อ ๒๕ การประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา 
กระบวนการวิจัย การเขียน การสอบป้องกัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร และให้คณะกรรมการ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๒๕.๑ ประเมินผลงานการท าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้ผลการ
ประเมินเป็นดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย 
พ.จ. หรือ S  พอใจ / ผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)  
ม.จ. หรือ U  ไม่พอใจ / ไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory) 

   
 ข้อ ๒๖ การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๒๖.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาแบบแสดงค่าระดับขั้นตามข้อ ๒๒.๑  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนซ้ า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่า
ระดับข้ันเฉลี่ยด้วย  
  ๒๖.๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า ค (C)  ขึ้นไปเท่านั้น 
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  ๒๖.๓  ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
  ๒๖.๔  ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
  ๒๖.๕  การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาค
เรียนที่ ๒ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
 
 ข้อ ๒๗ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

๒๗.๑  รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ ค+ (C+) หรือ ค (C) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการหลักสูตร 

๒๗.๒  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได้  ง+ (D+) หรือ ง (D) หรือ ม.ผ. (F) นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนกันได้ ในการเลือกเรียน
แทนนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการหลักสูตร 
 
 ข้อ ๒๘ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ    

นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจ
ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

๒๘.๑   ตกในรายวิชานั้น   
๒๘.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
๒๘.๓  พ้นจากสภาพนักศึกษา 

    การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก 

 
 ข้อ ๒๙  สถานภาพนักศึกษา เป็นดังนี้    

๒๙.๑ สถานภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาของวิทยาลัย แบ่งออกเป็น  ๒  
ประเภท ดังนี้ 

๒๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ 
๒๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการศึกษาภาคพิเศษ 

๒๙.๒ สถานภาพนักศึกษาตามการรับเข้าศึกษา 
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๒๙.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปี
แรก หรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่ก าหนด
เป็นวิชาปรับพื้นฐานภายใต้เงื่อนไขของวิทยาลัย  

๒๙.๒.๒  นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมน้อยกว่า ๓.๐๐ 

๒๙.๒.๓  นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียน ได้แก่  นักศึกษาที่วิทยาลัยรับเข้า
เรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศของวิทยาลัย   

๒๙.๒.๔  นักศึกษาสถานภาพสมทบ ได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มา
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่วิทยาลัย 

๒๙.๒.๕  นักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มาเรียนที่
วิทยาลัยตามโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ 
 
 ข้อ ๓๐  การลาพักการเรียน 
     ๓๐.๑  นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

 ๓๐.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่
วิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน   

 ๓๐.๑.๒ ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

 ๓๐.๑.๓ มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ถ้ามี
สถานภาพนักศึกษาในวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๓๐.๒ การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยภายใน ๒ 
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

๓๐.๓ การลาพักการเรียน ให้อนุญาตเพียง ๑ ภาคการศึกษาภายในระยะเวลา
การศึกษาตามข้อ ๑๐ 

๓๐.๔ ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย   
๓๐.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นักศึกษาจะต้องช าระเงินค่าบ ารุง

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๓๑  การลาออก 
     นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการหลักสูตร 
 



คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 79 
 

 ข้อ ๓๒ การพ้นจากภาพนักศึกษา 
   นักศึกษาพ้นจากภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๓๒.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓๒.๒ ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ ๓๑  หากยังไม่ได้รับ

อนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังมีสภาพเป็นนักศึกษา 
๓๒.๓ ถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓๒.๓.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๓๒.๓.๒ เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงตาม

ประกาศของวิทยาลัย 
๓๒.๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง    
๓๒.๓.๔ คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ต่ ากว่า ๒.๗๕   
๓๒.๓.๕ เป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

๒.๘๐ เป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๒.๓.๖ เป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจครบ ๔ ภาคการศึกษาที่มีการ

ต่อเนื่องกันแล้วยังไม่พ้นสภาพรอพินิจ 
๓๒.๓.๗ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในข้อ ๑๐  

 ๓๒.๓.๘ สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรือสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หรือสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ไม่ผ่านตามข้อ ๓๙.๔ และ ๔๐.๓ 

๓๒.๓.๙   ท าการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
๓๒.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนักศึกษา 
๓๒.๓.๑๑ ท าผิดระเบียบของวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
๓๒.๓.๑๒ ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
           ๓๒.๔ ถึงแก่กรรม 
 
 ข้อ ๓๓ ผู้ที่พ้นจากสถานภาพนักศึกษาเพราะถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยตามข้อ ๓๒.๓.๒ หาก
ประสงค์ขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาอีก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ์ 
หรือดุษฎีนิพนธ์หลัก และผู้อ านวยการหลักสูตรเพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ผู้นั้นต้องช าระ
เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้นั้นคืนสถานภาพเป็นนักศึกษาอีกครั้ง
หนึ่งและคงสถานภาพเป็นนักศึกษาเพียงเท่าระยะเวลาตามข้อ ๑๕.๓ นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ครั้งแรก  

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต 

  
 ข้อ ๓๔ การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
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๓๔.๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาจอนุมัติให้
นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพตามข้อ ๒๙.๒ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของวิทยาลัย รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้อง 

๓๔.๒ นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ ๓๔.๑ ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษา  

๓๔.๓ นักศึกษาสถานภาพทดลองเรียนที่เข้าศึกษาตามข้อ ๒๙.๒.๓ จะต้องสอบได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนสถานภาพตามข้อ
๒๙.๒.๑ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของวิทยาลัย รวมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของวิทยาลัยด้วย 
  
 ข้อ ๓๕ การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ระดับ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยการขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  
  
 ข้อ ๓๖ การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาที่ศึกษา ให้กระท าได้โดยการคัดเลือก
จากวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และ
ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกที่เข้ามาศึกษา ส าหรับการโอนหน่วยกิต รายวิชาให้
เป็นไปตามข้อ ๓๕ 
 
 ข้อ ๓๗ การรับโอนนักศึกษา หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

วิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษา หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ตามประกาศของวิทยาลัย  ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่ม
นับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
 

หมวด ๘ 
การสอบพิเศษ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 
 ข้อ ๓๘ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องผ่านการทดสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ า
ชาติของตนอย่างน้อย ๑ ภาษาตามประกาศของวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
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๓๙.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  
๓๙.๒ การสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความสามารถในด้านการด าเนินงาน

วิจัย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล การระบุประเด็นความส าคัญและการสรุป
ข้อคิดเห็น 
           ๓๙.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ในภาค
การศึกษาแรก โดยนักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านก่อนเริ่มท าดุษฎีนิพนธ์  
           ๓๙.๔ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ ได้ผลเป็น ม.จ. (U) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้
นักศึกษามีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ๒ ครั้ง  
           ๓๙.๕ วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๔๐ การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่า 
           ๔๐.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย  
           ๔๐.๒ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าก่อนท าการศึกษาอิสระ 
           ๔๐.๓ นักศึกษาที่สอบการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่า ได้ผลเป็น ม.จ. (U) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ 
ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่า ๓ ครัง้  
           ๔๐.๔ วัน เวลา และกระบวนการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย   
  
 ข้อ ๔๑ ดุษฎีนิพนธ์ 
           ๔๑.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องท าดุษฎีนิพนธ์ 
           ๔๑.๒ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
      ๔๑.๒.๑ ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์  จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
           ๔๑.๓ นักศึกษาจะต้องส่งข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือให้ ผู้อ านวยการหลักสูตรและ
คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
หลักสูตร   

๔๑.๔ การประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์  
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  ๔๑.๔.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์    

๔๑.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จะต้องเข้าประเมินผลการท าดุษฎีนิพนธ์ครบ
ตามองค์ประกอบ 

๔๑.๖ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ไม่ครบองค์ประกอบในการประเมินผล
การท าดุษฎีนิพนธ์  ให้วิทยาลัยก าหนดเวลาใหม่เพื่อประเมินผลตามความเหมาะสม 

๔๑.๗ วัน เวลา และกระบวนการน าเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการท าดุษฎี
นิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 

๔๑.๘ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
๔๑.๘.๑ คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้งคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
๔๑.๘.๒ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการหลักสูตร 
๔๑.๘.๓ นักศึกษาจะสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อ 

๔๑.๘.๓.๑ จัดพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ ให้วิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนวัน
สอบ 

๔๑.๘.๓.๒ ได้ด าเนินการส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงาน เพ่ือตีพิมพ์อย่างน้อย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๔๑.๘.๔ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ทั้งคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธาน
กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์     

๔๑.๘.๕ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น
ผู้รับผิดชอบในการสอบ ในกรณีท่ีผลสอบเป็นที่พอใจให้ผลการศึกษาเป็น พ.จ. (S) และกรณีที่ผลสอบไม่เป็น
ที่พอใจให้ผลการศึกษาเป็น ม.จ. (U) ให้ท าการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ก าหนด 

๔๑.๘.๖ นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ แล้ว ให้ด าเนินการ
จัดส่งดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่วิทยาลัยก าหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีที่มี
การแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งไม่เก่ียวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์อาจก าหนดให้ส่งดุษฎี
นิพนธ์เกิน ๖๐ วันได้ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะต้องท าการสอบดุษฎีนิพนธ์ใหม ่
 
 ข้อ ๔๒ วิทยานิพนธ์ 
           ๔๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
           ๔๒.๒ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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   ๔๒.๒.๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
           ๔๒.๓ นักศึกษาจะต้องส่งข้อเสนอวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ผู้อ านวยการหลักสูตรและ
คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
             ๔๒.๔ การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์  
  ๔๒.๔.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ 
           ๔๒.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จะต้องเข้าประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ครบ
ตามองค์ประกอบ 
           ๔๒.๖ กรณีที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ไม่ครบองค์ประกอบในการประเมินผล
การท าวิทยานิพนธ์  ให้วิทยาลัยก าหนดเวลาใหม่เพื่อประเมินผลตามความเหมาะสม 
           ๔๒.๗ วัน เวลา และกระบวนการน าเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผลการท า
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
           ๔๒.๘ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
  ๔๒.๘.๑ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  ๔๒.๘.๒ ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการหลักสูตร 
  ๔๒.๘.๓ นักศึกษาจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ 
    ๔๒.๘.๓.๑ จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้วิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนวัน
สอบ 
    ๔๒.๘.๓.๒ ได้ด าเนินการส่งผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์อย่างน้อย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
  ๔๒.๘.๔ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ทั้งคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ๔๒.๘.๕ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น
ผู้รับผิดชอบในการสอบ ในกรณีท่ีผลสอบเป็นที่พอใจให้ผลการศึกษาเป็น พ.จ. (S) และกรณีที่ผลสอบไม่เป็น
ที่พอใจให้ผลการศึกษาเป็น ม.จ. (U) ให้ท าการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ก าหนด 
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  ๔๒.๘.๖ นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แล้ว ให้ด าเนินการ
จัดส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่วิทยาลัยก าหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ ในกรณีที่มี
การแก้ไขวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์อาจก าหนดให้ส่ง
วิทยานิพนธ์เกิน ๖๐ วันได้ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ มิฉะนั้นจะต้องท าการสอบวิทยานิพนธ์
ใหม ่
 
 ข้อ ๔๓ การศึกษาอิสระ 

๔๓.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องท าการศึกษาอิสระ 
๔๓.๒ วิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับการศึกษาอิสระ โดยมีคุณสมบัติ

จะต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ตามประกาศของวิทยาลัย 

๔๓.๓ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และจ านวน
กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 

๔๓.๔ นักศึกษาจะต้องส่งข้อเสนอการศึกษาอิสระเพ่ือให้ผู้อ านวยการหลักสูตรและ
คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการการศึกษาอิสระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
หลักสูตร 

๔๓.๕ การประเมินผลการท าการศึกษาอิสระ 
๔๓.๕.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการท าการศึกษาอิสระ 
๔๓.๕.๒ คณะกรรมการการศึกษาอิสระจะต้องเข้าประเมินผลการท าการศึกษา

อิสระครบตามองค์ประกอบ     
๔๓.๕.๓ กรณีที่คณะกรรมการการศึกษาอิสระไม่ครบองค์ประกอบในการ

ประเมินผล  ให้วิทยาลัยก าหนดเวลาใหม่เพื่อประเมินผลตามความเหมาะสม 
๔๓.๕.๔ วัน เวลา และกระบวนการน าเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผล

การท าการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
๔๓.๖ การสอบป้องกันการศึกษาอิสระ     

๔๓.๖.๑ คณะกรรมการสอบป้องกันการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษา คณะกรรมการการศึกษาอิสระทั้งคณะ และกรรมการสอบ 

๔๓.๖.๒ นักศึกษาจะสอบป้องกันการศึกษาอิสระ เมื่อได้จัดพิมพ์รายงาน
การศึกษาอิสระให้วิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนวันสอบ 

๔๓.๖.๓ การสอบป้องกันการศึกษาอิสระจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการการศึกษาอิสระทั้งคณะ และกรรมการสอบ   

๔๓.๖.๔ คณะกรรมการสอบป้องกันการศึกษาอิสระทั้งคณะ  และกรรมการสอบ  
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ  ในกรณีที่ผลสอบเป็นที่พอใจให้ผลการศึกษาเป็น พ.จ. (S) และกรณีที่ผลสอบ
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ไม่เป็นที่พอใจให้ผลการศึกษาเป็น ม.จ. (U) ให้ท าการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบ
ป้องกันการศึกษาอิสระก าหนด 

๔๓.๖.๕ นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบป้องกันการศึกษาอิสระแล้ว ให้ด าเนินการ
จัดส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่วิทยาลัยก าหนด ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสอบ 
ในกรณีที่มีการแก้ไขรายงานการศึกษาอิสระซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก คณะกรรมการสอบป้องกันการศึกษา
อิสระ อาจก าหนดให้ส่งรายงานการศึกษาอิสระเกิน ๖๐ วันได้ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันหลังจากวันสอบ  
มิฉะนั้นจะต้องท าการสอบการศึกษาอิสระใหม่ 
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๔ การขอรับปริญญา 

๔๔.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอรับ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาที่วิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 

๔๔.๒ นักศึกษาจะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
คุณสมบัติทั่วไป      
๔๔.๒.๑ มีเวลาเรียนที่วิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และมีระยะเวลา

ศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๑๐      
๔๔.๒.๒ สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
๔๔.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ

คะแนน  
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก  
๔๔.๒.๔ เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศ
ของวิทยาลัย   

๔๔.๒.๕ ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
๔๔.๒.๖ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์

อย่างน้อย ๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด า เนินการขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย  
   คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข    

๔๔.๒.๗ เสนอรายงานการศึกษาอิสระตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่าน
การสอบป้องกันการศึกษาอิสระขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัย 

๔๔.๒.๘ ส่งรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
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๔๔.๒.๙ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าตามหลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัย 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด าเนินการขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย 
   คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

๔๔.๒.๑๑ สอบวัดคุณสมบัติได ้
๔๔.๒.๑๒ เสนอดุษฎีนิพนธ์ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบ

ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัย 
๔๔.๒.๑๓ ส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
๔๔.๒.๑๔ ส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน เพ่ือตีพิมพ์อย่างน้อย 

๑ ผลงาน ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

๔๔.๒.๑๕ สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้วิทยาลัยอาจก าหนดการส าเร็จหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่
จัดสอบโดยสถาบันอ่ืนเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อดังกล่าวข้างต้น หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด าเนินการ
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย  
 
  ข้อ ๔๕ การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา  
   วิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาท่ีได้ยื่นความประสงค์ขอรับประกาศนียบัตร 
หรือปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๔.๒ และมีความประพฤติดีต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 
  ข้อ ๔๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
          
 
  
        
 

                                                    (นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 
                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 87 
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2561 
 
 เพ่ือให้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๙ (๙.๑๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“คณะกรรมการหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหมายความรวมถึงหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นภายหลัง
ประกาศนี ้
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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  “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้บริหารหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ โดยอาจหมายความรวมถึง ผู้อ านวยการหลักสูตร หรือชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากัน 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการรักษาการให้เป็นตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 
 

หมวด 1 
การช าระเงินและการค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
 ข้อ ๕ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดการว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะใช้บังคับต่อไปในอนาคต  
 ข้อ ๖ นักศึกษารายใดค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้ง
นักศึกษาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) กรณีไม่อาจช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามก าหนด ให้นักศึกษายื่นค าร้อง
ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาต่อรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยจะอนุมัติขยายเวลาการช าระเงินได้
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะไม่ได้รับผลการศึกษาของภาคการศึกษานั้นจนกว่าการช าระเงิน
จะเสร็จสิ้น  
   2) หากนักศึกษาค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินก าหนดที่ขอผ่อนผันใน (1) 
แล้วรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมอาจด าเนินการคัดชื่อนักศึกษารายนั้นออกจากการ
เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยได้  
   3) ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาเพราะถูกคัดชื่อออกตาม (2) หากประสงค์ขอคืนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอคืนสถานภาพพร้อมทั้งช าระค่าคืนสถานภาพกลับเป็นนักศึกษาใหม่ต่อ
ฝ่ายวิชาการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ถูกคัดชื่อออก หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้า
ส่วนงานวิชาการเสนอรายชื่อนักศึกษารายนั้นต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบการพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาและพิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีรายรับเป็นศูนย์ 
  4) กรณีที่ไม่เป็นไปตาม (1) - (3) ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ วิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่ได้ช าระไว้
แล้วแก่วิทยาลัยในทุกกรณี  
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หมวด ๒ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  
 ข้อ ๗ การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพ่ือวัดและประเมินผลนักศึกษาว่ามีความรู้ในรายวิชานั้น ๆ 
ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือวัดผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด และมีเวลาเรียนใน
แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  
   1) การเข้าสอบของนักศึกษาให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัย 
   2) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละรายวิชาให้เขียนค าร้อง
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานหลักสูตร 
   3) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบนอกตารางก าหนดการสอบในแต่ละรายวิชาให้
เขียน ค าร้องและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชาและได้รับอนุมัติจากประธาน
หลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาในรายวิชานั้นไม่เกิน ข (B) 
 ข้อ ๘ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท จะแบ่งการศึกษาเป็น การศึกษาแผน ก และ
การศึกษาแผน ข ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การศึกษาแผน ก เมื่อนักศึกษาผ่านการทดสอบรายวิชาครบตามหลักสู ตร 
นักศึกษาต้องจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรก่อนเริ่มท า
วิทยานิพนธ์  
  กรณี เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 
3.50 และมีผลการศึกษาวิชาด้านระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ระดับคะแนน 4.00 (A) เท่านั้น ในกรณีที่
ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้  หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด าเนินการขอความเห็นชอบจากรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม  
  กรณี เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาต้องเลือกศึกษา แผน ก เท่านั้น ใน
กรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้  หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด าเนินการขอความเห็นชอบจากรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
   ๒) ส าหรับการศึกษา แผน ข ก่อนเริ่มท าการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เพ่ือวัดความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษา โดยการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) จะ
เป็นการสอบข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า  
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษามีสิทธิ์สอบ
ได ้๓ ครั้ง หากสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๙ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือวัดความรู้ ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการ
ท างานวิจัย ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน  
 ก่อนเริ่มการท าวิทยานิพนธ์  นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  ( Qualifying 
Examination) โดยนักศึกษามีสิทธิ์สอบได้ ๓ ครั้ง หากสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษา 
 ข้อ ๑๐ กระบวนการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ มีขั้นตอนดังนี้ 
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   1) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมจัดท าประกาศก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ 
ส าหรับสอบประมวลความรู้ตามข้อ ๘ หรือการสอบวัดคุณสมบัติตามข้อ ๙ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตรส าหรับการสอบวัดคุณสมบัติ 
   2) นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
   3) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานจัดการสอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
   4) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
   5) ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ จัดการสอบประมวล
ความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
   6) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมประกาศผลสอบประมวลความรู้ หรือสอบวัด
คุณสมบัติ  
 
 ข้อ ๑๑ การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  
  นักศึกษาสามารถน าผลการสอบภาษาอังกฤษ มาเทียบดังนี้  
   1) TOEFL ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน ส าหรับ Paper-Based Test / Institutional 
Testing Program (ITP) หรือไม่ต่ ากว่า 80 ส าหรับ Internet-Based Test หรือ 
   2) IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ  
   3) TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 หรือ  
   4) CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 โดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
ภาษาอังกฤษนั้นถึงวันยื่นใบสมัครเข้าเรียน หรือ 
   5) RMUTR English Placement Test ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน  
   6) ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
หรือ 
   7) ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมาเทียบ สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด ภายในระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร หากไม่ผ่าน
ถือว่าพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา 
 กรณีท่ีใช้การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้จัดท าเป็นประกาศ
ของวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษา เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย 
โดยมีรายละเอียดกระบวนการดังนี้ 
   1) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมจัดท าประกาศก าหนดนัดหมายวัน เวลาและ
สถานที่สอบ ส าหรับสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
   2) นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
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   3) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบและเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 
   4) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ  
หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
   5) ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ 
 ข้อ ๑๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือวัดองค์ความรู้ให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีวิจัย และให้ข้อเสนอแนะในองค์ความรู้ที่ได้ ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัย 
 การสอบทุกประเภทที่กล่าวมาในข้อ ๙-๑๒ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือประธานหลักสูตร 
 

หมวด 3 
การส าเร็จการศึกษา 

  
 ข้อ ๑๔ การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อ ๑4 
แห่งประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความ
จ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
 ข้อ ๑๖ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๑๔ 
   2) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือมีหนี้สินกับวิทยาลัย  
   3) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
   4) ส่งวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดท าตาม
รูปแบบและจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   5) การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ ๑๗ การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการส าเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติตามข้อ 14 แห่งประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
   1) แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์  
    ก. บทความที่ใช้เพ่ือประกอบการส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นบทความที่มีชื่อ
นักศึกษาผู้ท าวิทยานิพนธ์ เป็นชื่อแรก และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ล าดับถัดไป 
    ข. บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้
ประกอบการส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  
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    2) การด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้วิทยาลัยดังนี้ 
    ก. กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว นักศึกษาต้องด าเนินการส่งเอกสาร
การตีพิมพ์พร้อมส าเนาหน้าปกวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference 
Proceeding) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็มพร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ 
    ข. กรณีที่บทความยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ให้
นักศึกษาด าเนินการส่งเอกสารที่ตอบรับการตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อม
บทความฉบับเต็มท่ีส่งไปตีพิมพ์ และส าเนาหน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์
บทความ และแนบมาพร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ ๑๘ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้  
   ๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษาแห่งระเบียบนี้ การเพิกถอนปริญญา
หรือประกาศนียบัตรมีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคล
นั้น  
   ๒) วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญ ต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อ่ืน หรือ
ดัดแปลงข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง หรือปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง การเพิก
ถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญ ญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น  
   ๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย
หรือต่อศักดิ์ศรีแห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
กรณีนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน  
 ข้อ ๑๙  การขอรับปริญญา  
  นักศึกษาจะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  คุณสมบัติทั่วไป 
   1)  มีเวลาเรียนที่วิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
ก าหนด 
   2) สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
   3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า  
  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก 
   4) เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศของ
วิทยาลัย 
   5) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
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   6) แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด าเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ  
  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก ๒ 
   7) เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศของ
วิทยาลัย 
   8) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
   9) แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควรจะต้องด าเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข      
   10)  เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่านการ
สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัย 
   11)  ส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
   12) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตาม
หลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัย 
   13)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชาในหลักสูตรต่าง 
ๆ พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่วิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร จะต้องด าเนินการขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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  คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   14) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
   15) เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และประกาศของวิทยาลัย 
   16) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 
   17) ปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้ 
  แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ 
ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง  
  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
   18) สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่วิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้วิทยาลัยอาจก าหนดให้การส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ หรือมีผลสอบที่จัดสอบโดยสถาบันอ่ืนเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้ 
  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อดังกล่าวข้างต้น หากมีเหตุผลอันควร จะต้องด าเนินการโดย
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  

ข้อ ๒๐ การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญา วิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่
ได้ยื่นความประสงค์ขอรับประกาศนียบัตร หรือปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑6 และมีความประพฤติ
ดี ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอรับประกาศนียบัตร หรือปริญญา 
 

หมวด 4 
การอุทธรณ์ 

  
ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์ เมื่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย พิจารณาและมีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยในเรื่อง

ใดอันเกี่ยวกับประกาศวิทยาลัยนี้ หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น ให้มีสิทธิอุทธรณ์
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ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

  ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 

                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์) 
                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
พ.ศ. 2561 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการว่าด้วยค่าธรรมเนียม

การศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๙.๒) (๙.๓) และ (๙.๙) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑1 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕60 
ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(ก) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(ข) ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

หลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดเก็บดังต่อไปนี้ 
(ก) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเหมาจ่าย ดังนี้ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว ๔๘,๐๐๐ บาท 
หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนแรก ๑๘,๐๐๐ บาท เดือนต่อไปเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๔ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๕ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือ ผ่อนช าระ ๒ เดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 97 
 

       ในกรณีเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 5 ของการลงทะเบียนในหลักสูตร 
      ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีอ านาจอนุมัติยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 5 ของการลงทะเบียนในหลักสูตรให้กับบุคคลทั่วไปได้
เป็นการเฉพาะรายในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการมีอ านาจอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนดังกล่าวได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

(ข) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ ๕,๐๐๐ บาท  

(ค) ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ให้จัดเก็บ ดังนี้ 
   (1) ค่าสมัครสอบคัดเลือก           ๕๐๐ บาท 
   (2) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา          ๓๐๐ บาท 
   (3) ค่าเปลี่ยน เพ่ิม ลด รายวิชา   ครั้งละ    ๑๐๐ บาท 
   (4) ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วันละ     ๑๐๐ บาท  

    แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ) 
   (5) ค่าสอบประมวลผลความรู้       ๒,๐๐๐ บาท 
   (6) ค่าคืนสถานภาพกลับเป็นนักศึกษาใหม่     ๒,๐๐๐  บาท 
   (7) ค่าตรวจรูปเล่มการศึกษาอิสระหรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท 
   (8) ค่าใบแทนหนังสือรับรอง   ฉบับละ      ๑๐๐  บาท 
   (8) ค่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ      ๑๐๐  บาท 
   (10) ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา    ๒,๐๐๐  บาท 
   (11) ค่าแก้ไขหลักฐานการศึกษา   รายการละ     ๒๐๐ บาท 
          ข้อ 5 ให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ตามข้อ 4 ภายในเวลาที่
ก าหนด เมื่อช าระแล้ววิทยาลัยจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าว ให้
วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ก าหนด 

ข้อ 7  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ใน
กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เป็นผู้วินิจฉัย ตีความ และให้ถือเป็นที่สุด 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                                                   ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วันเสาร์และวันอาทิตย์) (ฉบับท่ี 1) 
พ.ศ. 2561  

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร                    

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วันเสาร์และวันอาทิตย์) เพ่ือให้
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๙.๒) (๙.๓) และ (๙.๙) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ 11 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.    
๒๕60 ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
(วันเสาร์และวันอาทิตย์) (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วันเสาร์และวัน
อาทิตย์) ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ข้อ 4   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดเก็บดังต่อไปนี้ 
(ก)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน จ านวน 150,800 บาท ดังนี้ 
(1)  ภาคการศึกษาที่ ๑ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว 

40,8๐๐ บาท หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนแรก 10,8๐๐ บาท 
เดือนต่อไปเดือนละ 10,000 บาท 

(2)  ภาคการศึกษาที่ ๒ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว 
40,0๐๐ บาท หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนละ 10,0๐๐ บาท 

(3)  ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว 
30,0๐๐ บาท หรือ ผ่อนช าระ 3 เดือน เดือนละ 10,0๐๐ บาท 
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(4)  ภาคการศึกษาที่ ๔ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ่ายครั้งเดียว 
40,0๐๐ บาท หรือ ผ่อนช าระ ๔ เดือน เดือนละ 10,0๐๐ บาท 

   ในกรณีเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 4 ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ านวน 
20,000 บาท 
   ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีอ านาจอนุมัติยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 4 ของการลงทะเบียนในหลักสูตร จ านวน 20,000 
บาท ให้กับนักศึกษาเป็นการเฉพาะราย ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ประธานคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีอ านาจอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนดังกล่าวได้ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 (ข)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
(ปริญญาโทควบปริญญาเอก) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเหมาจ่าย ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ  93,100 บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคเรียนละ  44,000 บาท 
 (ค)  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 (1)  ระดับมหาบัณฑิต ภาคเรียนละ    5,000 บาท 
 (2)  ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนละ  50,000 บาท 
 (ง)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ให้จัดเก็บ ดังนี้ 
 (1)  ค่าสมัครสอบคัดเลือก                500 บาท 

 (2)  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา             5,000 บาท 
  (3)  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา                       300 บาท 
 (4)  ค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน  วิชาละ           5,000 บาท 
 (5)  ค่าเปลี่ยน เพ่ิม ลด รายวิชา   ครั้งละ              100 บาท 
 (6)  ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วันละ               100 บาท 

 แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ส าหรับระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 
10,000 บาท ส าหรับระดับดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับวันหยุดราชการ) 
  (7)  ค่าคืนสถานภาพกลับเป็นนักศึกษาใหม่                    2,000 บาท 

  (8)  ค่าใบแทนหนังสือรับรอง  ฉบับละ             100 บาท 
  (9)  ค่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ             100 บาท 

  (10) ค่าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต                    2,000 บาท 
  (11) ค่าข้ึนทะเบียนดุษฎีบัณฑิต                    5,000 บาท 

  (12) ค่าแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ         200 บาท 
 (จ)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ในระดับมหาบัณฑิต ให้จัดเก็บ ดังนี้ 

  (1)  ค่าสอบประมวลความรู้ระดับมหาบัณฑิต                   1,500 บาท 
   (Comprehensive Examination) 
  (2)  ค่าสอบการศึกษาอิสระ ครั้งละ           1,000 บาท 

  (3)  ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ           2,000 บาท 
  (4)  ค่าตรวจรูปเล่มการศึกษาอิสระหรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์   1,000 บาท 
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 (ฉ)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ในระดับดุษฎีบัณฑิต ให้จัดเก็บ ดังนี้  
  (1)  ค่าสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต                    15,000 บาท 

        (Qualifying Examination)  
   (2)  ค่าสอบการออกแบบวิจัย   ครั้งละ        15,000 บาท 
  (3)  ค่าสอบเค้าโครงวิจัย  ครั้งละ        15,000 บาท 

  (4) ค่าสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   ครั้งละ        30,000 บาท 
  (5) ค่าตรวจรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์                   3,000 บาท 

ข้อ 5 ให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ตามข้อ 4 ภายในเวลาที่
ก าหนด เมื่อช าระแล้ววิทยาลัยจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าว ให้
วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ก าหนด 

ข้อ 7  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ใน
กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เป็นผู้วินิจฉัยตีความ และให้ถือเป็นที่สุด 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                                ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2561 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร                
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ 
ส าหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๙.๒) (๙.๓) และ (๙.๙) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๑ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียม 
การศึกษาส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 
(ก) ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ              ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร จัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเหมา

จ่าย ดังนี้ 
แบบที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๒๓,๒๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๒  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๒๘,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๓  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๒๘,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๔  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๒๘,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๕  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๒๘,๘๐๐ บาท 
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แบบที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๑๘,๒๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๒  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๒๓,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ ๑ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร           ๕๔,๐๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๓  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๑๓,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๔  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๑๓,๕๐๐ บาท 
ภาคการศึกษาที่ ๕  ของการลงทะเบียนในหลักสูตร         ๑๐๘,๕๐๐ บาท 

(ค) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาละ   
๕๐,๐๐๐ บาท     

(ง) ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ให้จัดเก็บ ดังนี้ 
  (1) ค่าสมัครสอบคัดเลือก                                     ๑,๐๐๐ บาท 
  (2) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา                ๕,๐๐๐ บาท 
  (3) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา                            ๓๐๐ บาท 
  (4) ค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน  วิชาละ              ๕,๐๐๐ บาท 
  (5) ค่าเปลี่ยน เพ่ิม ลด รายวิชา   ครั้งละ                      ๑๐๐ บาท 
  (6) ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วันละ                       ๑๐๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ) 
  (7) ค่าคืนสถานภาพกลับเป็นนักศึกษาใหม่                            ๒,๐๐๐ บาท 
  (8) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งละ          ๑๕,๐๐๐ บาท 
  (9) ค่าสอบวิทยานิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย) ครั้งละ                    ๑๕,๐๐๐ บาท 
  (10) ค่าสอบวิทยานิพนธ์ (การพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์) ครั้งละ     ๑๕,๐๐๐ บาท 
  (11) ค่าสอบวิทยานิพนธ์ (การท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) ครั้งละ    ๓๐,๐๐๐ บาท 
  (12) ค่าตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์                ๓,๐๐๐ บาท 
  (13) ค่าใบแทนหนังสือรับรอง   ฉบับละ                   ๑๐๐ บาท 

(14) ค่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ                   1๐๐ บาท 
(15) ค่าบ ารุงห้องสมุด  
       ภาคการศึกษาปกติ                       ภาคละ                ๑,๕๐๐ บาท 

                  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ภาคละ                ๑,๐๐๐ บาท 
(16) ค่าขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต                ๕,๐๐๐ บาท 
(17) ค่าแก้ไขหลักฐานการศึกษา   รายการละ                 ๒๐๐ บาท 

ข้อ 5 ให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ตามข้อ 4 ภายในเวลาที่
ก าหนดเมื่อช าระแล้ววิทยาลัยจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าว ให้
วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
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ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ก าหนด 

ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  เป็นผู้
วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 
            ประกาศ  ณ  วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

                                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวฒัก์) 
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                                                   ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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      ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

   เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 1) 
   พ.ศ. 2561 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๙.๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑1 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕60 
ประกอบกับมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็น
ต้นไป  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 
          (ก) ค่าบ ารุงการศึกษา     ภาคการศึกษาละ     5,000 บาท 

           (ข) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาค
การศึกษาฤดูร้อน จัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเหมาจ่าย ดังนี้ 
  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร          90,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร          90,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1 ของการลงทะเบียนในหลักสูตร 50,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาท่ี ๓ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร          90,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาท่ี ๔ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร          90,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2 ของการลงทะเบียนในหลักสูตร 50,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาท่ี ๕ ของการลงทะเบียนในหลักสูตร          90,๐๐๐ บาท 
  ภาคการศึกษาท่ี 6 ของการลงทะเบียนในหลักสูตร          90,๐๐๐ บาท 
                (ค) ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 50,000 บาท  
            (ง) ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ให้จัดเก็บ ดังนี้ 
 (1) ค่าสมัครสอบคัดเลือก                     1,0๐๐ บาท 
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 (2) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา                     5,0๐๐ บาท 
 (3) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา                        300 บาท 
 (4) ค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน    วิชาละ          5,000 บาท 
 (5) ค่าเปลี่ยน เพ่ิม ลด รายวิชา   ครั้งละ             1๐๐ บาท 
 (6) ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด   วันละ              1๐๐ บาท 
  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ไม่รวมวันหยุดราชการ) 
 (7) ค่าคืนสถานภาพกลับเป็นนักศึกษาใหม่                    2,0๐๐ บาท 
 (8) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  ครั้งละ 15,000 บาท 
 (9) ค่าสอบเค้าโครงวิจัย   ครั้งละ        20,000 บาท 
 (10) ค่าสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   ครั้งละ     20,000 บาท 
 (11) ค่าตรวจรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์        3,000 บาท 
 (12) ค่าใบแทนหนังสือรับรอง   ฉบับละ          1๐๐ บาท 
 (13) ค่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ          100 บาท 
 (14) ค่าบ ารุงห้องสมุด 
  ภาคการศึกษาปกติ    ภาคละ       1,500 บาท 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน    ภาคละ       1,000 บาท 
 (15) ค่าข้ึนทะเบียนดุษฎีบัณฑิต                     5,000 บาท 
 (16) ค่าแก้ไขหลักฐานการศึกษา   รายการละ        200 บาท 

ข้อ 5 ให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ตามข้อ 4 ภายในเวลา
ที่ก าหนด เมื่อช าระแล้ววิทยาลัยจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นต้องคืนเงินที่เรียกเก็บดังกล่าว ให้
วิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศที่วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการก าหนด 

ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ใน
กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เป็นผู้วินิจฉัย ตีความ และให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
  

 
                                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวฒัก์) 
                                                   ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ส่วนท่ี 4  

งานทะเบียนการศึกษา 
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RCIM 1-1 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

      

แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

เรื่อง ขออนุมัติข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                                                                                          
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ                                                                                   

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล)...................................................................................................... 
รหัสนักศึกษา ....................................................................................รุน่......................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................................................................. 
E-mail……………………………………………………………………………………………….………………………….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
สถานที่ท างาน.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน.....................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................... 
แผนการเรียน      (   ) วิทยานิพนธ์ 
                      (   ) ค้นคว้าอิสระ 
ข้าพเจ้าขอเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
ชื่อ (ภาษาไทย)................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

              โดยรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จ านวน  4  ชุด  
 

                                                       นักศึกษาลงชื่อ................................................................ 
                                                                       (                                    ) 

                                                         วัน/เดือน/ปี................................................................. 
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RCIM 1-2 
การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
1. ชื่อเรื่อง  
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 (English)........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
2. บทน า ประกอบด้วย 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา..................................................................... 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย........................................................................................... 
 1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการวิจัย....................................................................... 
 1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
                 (ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตเวลา)....................... 
 1.5  นิยามศัพท์................................................................................................................ 
      วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 2.1  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง................................................................................... 
 2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง.................................................................................................... 
 2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย........................................................................................... 
 2.4  สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี).................................................................................. 
  3. วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
 3.1  เครื่องมือวิจัยและการสร้างเครื่องมือวิจัย…………………………………….…………………. 
 3.2  วิธีการรวบรวมข้อมูล หรือวิธีทดลอง......................................................................... 
 3.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตท่ีใช้............................................................................... 
 3.4  แผนการด าเนินการวิจัย............................................................................................ 
4. บรรณานุกรม 
5. ตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)........................................................ 
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 RCIM 2.1-1 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
รหัสวิชาและชื่อวิชา     ....................................................................................................................... ..   
                              ....................................................................................................................... ..   
 

ชื่อ – สกุล...................................................................รหัสนกัศึกษา........................................................    
สาขาวิชา      .............................................................................................โทรศัพท์............................... 
สถานที่ท างาน................................................................E-mail.............................................................. 
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
(ภาษาไทย) ………………………....………….……..….............…………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(English)……………………........………………………………………...................………….…………………………………. 
............................................................................................................................. ......................................    
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ        
............................................................................................................................. ......................................                                
............................................................. ......................................................................................................    

 
การสอบการค้นคว้าอิสระ 

 
เข้าสอบการ
ค้นคว้าอิสระเมื่อ : 

 
……………………………................. 

ผลการสอบการค้นคว้า
อิสระเมื่อ : 

 
………………………. 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของท่านพิจารณา
อนุมัติการแก้ ไข / ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของท่าน เมื่อ 
…....../…..…../…….... 

ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

……………………………………………… 
ทางหลักสูตรฯพิจารณาอนุมัติการแก้ไข / ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของท่าน เมื่อ ……..../…..…../…..….. 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ / รองผู้อ านวยการ /
ผู้อ านวยการ 

 
……………………………………………… 
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RCIM 2.1-2 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

รายละเอียดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

วันที่เข้าพบ ครั้งที ่ เรื่องท่ีขอรับการปรึกษา 
ลายเซ็นอาจารย์

ที่ปรึกษา 
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RCIM 2.1-3 
 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

รายละเอียดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
  ชื่อ – นามสกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา..........................................                                                              
  โทรศัพท์............................................................................................................................. ................... 
  วัน เดือน ปี...............................................ครั้งที.่.................................................................................. 
  รายละเอียดของการปรึกษา                         
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................ ............................................................................. .... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
                                                                           
                                                                          ลงชื่อ ...................................... 
                                                                                       อาจารย์ที่ปรึกษา 
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RCIM 2.2-1 
 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                  
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
รหัสวิชาและชื่อวิชา     ..........................................................................................................................  
                              .................................................................................................................... ..... 
รหัสนักศึกษา........................................................ชื่อ – สกุล...................................................................    
สาขาวิชา      .............................................................................................โทรศัพท์............................... 
สถานที่ท างาน................................................................E-mail..........................................................
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย) ………………………....………….……..….............…………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (English)……………………........………………………………………...................……………………………………………. 
............................................................................................................................. ......................................    
อาจารย์ท่ีปรึกษา (หลัก)  .................................................................. ...................................................... 
อาจารย์ท่ีปรึกษา (ร่วม)   ………………………………………………………...........................…………………..…… 

การสอบเค้าโครง 
เข้าสอบเค้าโครง               
วิทยานิพนธ์เมื่อ : 

 
……………………………................ 

ผลการสอบเค้าโครง               
วิทยานิพนธ์เมื่อ : 

 
………………………….. 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ของท่านพิจารณา
อนุมัติการแก้ไข / ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของท่าน  
เมื่อ …....../…..…../…….... 

ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 
…………………………………...............…………… 

(                                        ) 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของท่านพิจารณา
อนุมัติการแก้ไข / ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของท่าน  
เมือ่ .…….../……../…........ 

ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
…………………………...............…………………… 

(                                        ) 
ทางหลักสูตรฯพิจารณาอนุมัติการแก้ไข / ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ของท่าน เมื่อ ……..../…..…../…..….. 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ / รองผู้อ านวยการ / 
ผู้อ านวยการ 
 
……………………………..........................……… 

(                                        ) 
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RCIM 3 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  

แบบค าร้องขอสอบการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 
 

เรื่อง ขอสอบการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 ข้าพเจ้า........................................ ................. รหสันักศึกษา........................................................
หลักสูตร.............................................................. ............................. ...วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะสอบการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ใน
วันเวลาที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ด าเนินการให้ตามความเหมาะสม และการสอบครั้งนี้ได้ส่ง
เอกสารประกอบมาพร้อมด้วยแล้วดังนี้ 

1. งานการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์    จ านวน 5 เล่ม 
2. งานการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบแผ่น CD  จ านวน 1 แผ่น 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่างานการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและมีวิธีการ

อ้างอิงที่เหมาะสมพร้อมที่จะด าเนินการสอบได้ มีรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ถูกต้องตามคู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ ไม่ได้คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของผู้อื่น และรับผิดชอบจริยธรรมการท าผลงานทางวิชาการ
แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง เอกสารประกอบ และช าระเงินค่าสอบจ านวน................บาท   
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสอบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

 ลงชื่อ………………………………..………             ลงชื่อ………………………………….…… 
       (.............................................)                  (.............................................) 

นักศึกษา            อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
1. ฝ่ายการบัญชี/การเงิน 
     มีค้างช าระ         ไม่มีค้างช าระ 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่..............ลงวันที่...................................... 
                                 ลงชื่อ............................................ 
                                     (...............................................) 
                                           .........../............/............ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผอ.หลักสูตร 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงชื่อ........................................................ 
                               (...................................................) 
                                     .........../............/............ 

๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                                 ลงชื่อ.............................................. 

                                 (..........................................) 
                                 .........../............/............ 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงชื่อ........................................................ 
                               (.....................................................) 
                                     .........../............/............ 
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RCIM 4 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอเปลี่ยนหัวข้อ Independent Study 
 

ชื่อ - สกุล....................................................................... ...... รหัสนักศึกษา……………………………..………… 
โทรศัพท์....................................................E-mail address………………………..…………………………….……. 
 

ประเภทงาน Independent Study     งานวิจัย 

      งานให้ค าปรึกษา 

      แผนธุรกิจ 
หัวข้อเรื่อง (เดิม) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
หัวข้อเรื่อง (ใหม่) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
สาเหตุที่เปลี่ยน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา       อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแล้ว 
    อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ............................................................ 
 
   ลงนาม...................................................... 
                             นักศึกษา   
                                                                            วันที่......................................................                       
 
 
ลงนาม………………………………………………… 
              อาจารย์ที่ปรึกษา               
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         RCIM 5.1 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  
  แบบน าส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพื่อรับการตรวจรูปแบบ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

     วันที่...............เดือน.......................พ.ศ............... 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 ข้าพเจ้า..............................................................นามสกุล............................................ .....รหัส
ประจ าตัว......................... .......................สาขาวิชา........................ ....................................นักศึกษา
หลักสูตร............................................................... วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชมงคลรั ตน โกสิ นทร์  ขอน าส่ ง เล่ มดุ ษฎี นิ พนธ์ / วิ ทยานิ พนธ์ / ก ารศึ กษา อิ สระ เ รื่ อ ง
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
ซึ่งได้ผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระแล้วเห็นว่ามีความสมบูรณ์และถูกต้อง
ในด้านเนื้อหา การพิสูจน์อักษร รูปแบบการพิมพ์ต่างๆ และความสอดคล้องกันของการอ้างอิงในเนื้อหา
กับบรรณานุกรม 
 ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งต้นฉบับงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ดังกล่าว 
จ านวน 2 เล่ม เป็นครั้งที่...... เพื่อวิทยาลัยจักได้ตรวจรูปแบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
............................................................    .............................................................. 
(...........................................................)       (............................................................) 
                 นักศึกษา                        อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
.................../...................../...................     .................../...................../................... 
 

............................................................    .............................................................. 
(...........................................................)       (............................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
.................../...................../...................     .................../...................../................... 
ฝ่ายการบัญชี/การเงิน 
     มีค้างช าระ        ไม่มีค้างช าระ 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่..............ลงวันที่...................................... 
                        ลงชื่อ..................................................... 
                           (.......................................................) 
                                  .........../............/............ 

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................

...................................................................... .......... 

                                                                                                                                                  



 

คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 116 
 

   RCIM 5.2 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  
แบบน าส่งคืนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์  

 

                                                       วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 
 
เรื่อง การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

เรียน .................................................................................................................... .................. (นักศึกษา) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย วิทยานิพนธ์ ฉบับแก้ไข จ านวน 1 ฉบับ      

 ตามท่ี......................................................................นักศึกษาหลักสูตร....................................... 
รหัสนักศึกษา.................................................................ได้สง่เอกสารเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/
ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง…………………...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
มาเพ่ือให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ แล้วปรากฏว่าต้องปรับแก้ไข้รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้จึงขอส่งต้นฉบับผลงานดังกล่าวคืนนักศึกษา จ านวน 1 เล่ม เพ่ือ
ท าการ แก้ไขให้ถกูต้องตามรูปแบบต่อไป 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

          ................................................................        ................................................................                                       
.               
           (.........................................................)                   (……………..………………………….)                  
.                            ผู้ตรวจ                                อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ                          
. .           ……………/…………….…/……………                      ……………/…………….…/…………… 
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  RCIM 5.3 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  

แบบน าส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์                                                                                                 
 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ      

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล.................... ........................  
รหัสนักศึกษา.............................................สาขาวิชา................................................................................. 

ขอรับรองวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                             
.          ชื่อเรื่องภาษาไทย
............................................................................ .......................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................
.          ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................. ..................................................................................................  
ว่าแล้วโดยสมบูรณ์ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
 1. ............................................................................................ประธานกรรมการสอบ                                      
. 2. .............................................................................................กรรมการ                                                             
. 3. .............................................................................................ที่ปรึกษา  
 จึงขอจัดส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมทั้งส าเนา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบ CD จ านวน 1 แผ่นมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

          ................................................................        ................................................................                                       
.               
           (.........................................................)                   (…………..………………………..…….)                  
.                          นักศึกษา                                อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ                          
. .           ……………/…………….…/……………                      ……………/…………….…/…………… 
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RCIM 6 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  

แบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา/ใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
     .                               วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)……………………………….……….รหัสนักศึกษา........................................                       
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ(Mr./Mrs./Miss.)................................................................................................................              
วัน/เดือน/ปีเกิด(ไทย)....................................................(อังกฤษ).........................................................................                             
ที่อยู่ปัจจุบนั(ไทย)........................................................โทรศัพท์...........................................................................                           
เขตพื้นที่………………………………………………….วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตร ...................................... 
หลักสูตร...................ปี 
          ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ยื่นค าร้องนี้เพื่อขอส าเร็จการศึกษาและขอใบแสดงผลการศึกษา ในภาค
การศึกษาที่...............ปีการศึกษา.....................และข้าพเจ้าจะด าเนินการในขั้นตอนตามข้อบังคับของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ และเงื่อนไขของหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ยื่นค าร้องนี้                                                                                              
ฉบับปัจจุบัน(กรณียังไม่ส าเร็จการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ จ านวน...............ฉบับ 

 ฉบับส าเร็จการศึกษา  ฉบับส าเร็จการศึกษาไปแลว้ เมื่อปกีารศึกษา 25.... 
 ภาษาอังกฤษ              จ านวน......................ฉบับ 
 ภาษาไทย                  จ านวน......................ฉบับ 
(แนบรูปถ่ายชุดครุย 1 นิว้  1 รูป ต่อ 1 ฉบับ 

 

                                                                             ลงช่ือ.........................................................                                                                                      
                                                                             (....................................................................)                                                                                                                       
.                                                                                                  นักศึกษา                     
 

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน                              
    รับช าระ เป็นเงิน.....................บาท                                                      
    เล่มที่..............................เลขที่ใบเสร็จ................................. 

 

ลงชื่อ....................................................... 
(............................................................) 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
...................../....................../................. 

 

 

2. ความเห็นนายทะเบียน วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
     อนุมัติ /  ไม่อนุมัติ เหตุผล........................................... 

 

ลงชื่อ....................................................... 
(............................................................) 

นายทะเบยีน 
...................../....................../................. 

 

3. ความเห็นจากอาจารยท์ี่ปรึกษา/ ผอ.หลักสูตร 
     อนุมัติ /  ไม่อนุมัติ  เหตุผล.................................... 

 

ลงชื่อ....................................................... 
(............................................................) 

อ.ที่ปรึกษา / ผอ.หลักสูตร 
...................../....................../................. 

 

 

4. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 
     อนุมัติ /  ไม่อนุมัติ เหตุผล...................................... 

 

ลงชื่อ....................................................... 
(............................................................) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                        ...................../....................../................. 

5. ความเห็นนายทะเบียน (สวท.) 
     อนุมัติ /  ไม่อนุมัติ  เหตุผล................................ 

 

ลงชื่อ....................................................... 
 (............................................................) 

                                         นายทะเบียน 
...................../....................../................. 

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องกรอกขอ้มูลตัวบรรจงและด าเนินการให้ผ่านทุกขั้นตอนถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 
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                                                                                                                                  RCIM 7 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 

แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต. 
 

วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)………..……………….……….……….รหัสนักศึกษา....................................                       
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss.)..............................................................................................................              
วัน/เดือน/ปีเกิด (ไทย)...............................................(อังกฤษ).............................................................................                             
ที่อยู่ปัจจุบนั (ไทย)............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท์..........................................  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตร.....................................………………………………………หลักสูตร............ปี 
พื้นที ่     ศาลายา  บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วังไกลกังวล 

 เทียบโอนรายวชิา..................หน่วยกิต      ยกเว้นรายวชิา.......................หน่วยกิต 
          บัดนี้ ข้าพเจา้ไดส้อบผา่นครบทุกลักษณะรายวิชาตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ ............./.............. 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                                                                            

                                                                             ลงช่ือ........................................................                                                                                     
.                                                                                           (...........................................................)                                                                                                                       
.                                                                                                               นักศึกษา                     
 

1. เจ้าหน้าท่ีแผนกห้องสมุด                           
    ไม่มีหนังสือค้างส่งคืน                                                      
    มีหนังสือยังไมส่่งคืน จ านวน.................เล่ม 

 

ลงช่ือ....................................................... 
(............................................................) 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
...................../....................../................. 

 

 

2. เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
2.1 ตรวจสอบการเงิน 
      ไม่มคี้างช าระ 
      มีค้างช าระ..................จ านวน....................บาท 
2.2 ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต .................บาทรับช าระเงิน 
เป็นเงิน...........บาท 
       เล่มที่.............เลขท่ีใบเสร็จ................................ 

 

ลงช่ือ....................................................... 
(............................................................) 

นายทะเบียน 
...................../....................../................. 

 

3. ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
นวัตกรรม 
     อนุมัติให้ข้ึนทะเบียนบัณฑติ 
     ไม่อนมุัติให้ข้ึนทะเบยีนบัณฑิต เหตผุล................ 

 

ลงช่ือ....................................................... 
(............................................................) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
...................../....................../................. 

 

 

4. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
     อนุมัติให้ข้ึนทะเบียนบัณฑติ 
     ไม่อนมุัติให้ข้ึนทะเบยีนบัณฑิต เหตผุล.................... 

 

ลงช่ือ....................................................... 
(............................................................) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                   ...................../....................../................. 
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ค าร้องทั่วไป 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 ข้าพเจ้า.......................................................นักศึกษาหลักสูตร.......... ......................................
รหัสประจ าตัว..................................................... ......กลุ่มวิชา................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ............................... 
โทรศัพท์....................................................................อีเมล์....................................................................... 
 มีความประสงค์
.......................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
 เนื่องจาก
.............................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
        

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       .................................................................... 
      (.................................................................... ) 

1 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ / รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฯ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

.................................................... 
 (.......................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

2 
เรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฯ ผ่าน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

.................................................... 
 (.......................................................) 

เจ้าหน้าที่หลักสตูร 
3 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ / รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฯ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

.................................................... 
 (.......................................................) 

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

4 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ / รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฯ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

.................................................... 
 (.......................................................) 

ผอ.วทิยาลัยนวัตกรรมฯ / รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แบบค าร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

               วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

       วันที่.........เดือน......................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอสอบดุษฎีนิพนธ์ (…………………………………………) 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 ข้าพเจ้า................................................ .......... รหัสนักศึกษา...........................................
นักศึกษาหลักสูตร............................... ......................................... วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะสอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันเวลาที่วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ด าเนินการให้ตามความเหมาะสม และการสอบครั้งนี้ได้ส่งเอกสารประกอบมา
พร้อมด้วยแล้วดังนี้ 

1. งานดุษฎีนิพนธ์    จ านวน ๖ เล่ม 
2. งานดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบแผ่น CD  จ านวน 1 แผ่น 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่างานดุษฎีนิพนธ์ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและมีวิธีการอ้างอิงที่เหมาะสม 
พร้อมที่จะด าเนินการสอบได้ มีรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ถูกต้องตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ไม่ ได้
คัดลอก/ลอกเลียน ผลงานของผู้อ่ืน และรับผิดชอบจริยธรรมการท าผลงานทางวิชาการแต่เพียงผู้เดียว 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นค าร้องและเอกสารประกอบ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสอบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 ลงชื่อ…………………………………………………   ลงชื่อ……………………………………………………… 
      (....................................................)       (..........................................................)  

นักศึกษา  ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ฝ่ายการบัญชี/การเงิน 
     มีค้างช าระ        ไม่มีค้างช าระ 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่..............ลงวันที่...................................... 
                                 ลงชื่อ..................................................... 
                                     (.......................................................) 
                                          .........../............/............ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผอ.หลักสูตร 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงชื่อ..................................................... 
                               (.......................................................) 
                                     .........../............/............ 

๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                                ลงชื่อ..................................................... 
                                     (.......................................................) 
                                          .........../............/............ 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                            ลงชื่อ..................................................... 
                                (.......................................................) 
                                      .........../............/............ 
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แบบค าร้องขอสอบประมวลความรู ้

                                      วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอสอบประมวลความรู้ 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าสอบประมวลความรู้ จ านวน 1 ฉบับ 
  ข้าพเจ้า............................................ .......... รหัสนักศึกษา............................................. 
หลักสูตร…………………………………………………………………….. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีความประสงค์จะสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination) นั้น 

ซึ่งข้าพเจ้ามีความพร้อมในการสอบตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่วิทยาลัยก าหนด 
และข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าสอบประมวลความรู้ จ านวน 1 ,๕00.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

           ............................................. 
   (..................................................)  
          นักศึกษา 
 

 1. ฝ่ายการบัญชี/การเงิน 
     มีค้างช าระ        ไม่มีค้างช าระ 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..............ลงวันท่ี...................................... 
                                 ลงช่ือ.......................................... 
                                     (...........................................) 
                                         .........../............/............ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผอ.หลักสูตร 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงช่ือ.......................................... 
                               (...........................................) 
                                  .........../............/............ 

๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                                ลงช่ือ.......................................... 
                                    (...........................................) 
                                       .........../............/............ 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงช่ือ.......................................... 
                               (...........................................) 
                                  .........../............/............ 
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แบบค าร้องขอสอบวัดคณุสมบัติ 

                        วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอสอบวัดคุณสมบัติ 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าสอบวัดคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ 
  ข้าพเจ้า............................................ .......... รหัสนักศึกษา............................................. 
หลักสูตร………………………………………………………………….. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นั้น 

ซึ่งข้าพเจ้ามีความพร้อมในการสอบตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่วิทยาลัยก าหนด 
และข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าสอบวัดคุณสมบัติ  จ านวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

           ............................................. 
   (..................................................)  
        นักศึกษา 
 

 1. ฝ่ายการบัญชี/การเงิน 
     มีค้างช าระ        ไม่มีค้างช าระ 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..............ลงวันท่ี...................................... 
                                 ลงช่ือ.......................................... 
                                     (...........................................) 
                                         .........../............/............ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผอ.หลักสูตร 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงช่ือ.......................................... 
                               (...........................................) 
                                  .........../............/............ 

๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                                ลงช่ือ.......................................... 
                                    (...........................................) 
                                       .........../............/............ 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
     อนุมัติ               
     ไม่อนุมัติ เหตุผล.......................................... 
                           ลงช่ือ.......................................... 
                               (...........................................) 
                                  .........../............/............ 
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ส่วนท่ี 5 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration   

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.ม.  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.B.A.  

วิชาเอก  
แบ่งวิชาเอกออกเป็น 4 กลุ่ม  คือ 
 1. การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) 
 2. การเงินเชิงนวัตกรรม (Innovative Finance) 
 3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
 4. การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)  

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 36 หน่วยกิต 

ประเภทของหลักสูตร 
 แผน  ก แบบ ก 2   เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
 แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชา การค้นคว้าอิสระและสอบ
ประมวลความรู้ 

โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน  ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จ าแนก

ดังนี้ 

รายละเอียด จ านวนหน่วยกิต 
 1. วิชาปรับพื้นฐาน - 
 2. วิชาบังคับ                       18 
 3. วิชาเอก   6 
 4. วิทยานิพนธ์                       12 

5. วิชาเลือก - 
รวม 36 
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  แผน ข จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จ าแนกดังนี้ 

รายละเอียด จ านวนหน่วยกิต 
 1. วิชาปรับพื้นฐาน - 
 2. วิชาบังคับ                      18 
 3. วิชาเอก 6 

4. วิชาการค้นคว้าอิสระ 6 
5. วิชาเลือก 6 

รวม                     36 
             

 รายวิชา  

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วย   
RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและจริยธรรม      0 (3-0-6) 

  Social Entrepreneurship and Ethics 
RBA 1102     ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 
 บัณฑิตศึกษา          0 (3-0-6) 

 Preparatory English for Graduate Students  
RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา         0 (3-0-6) 
 Skills in English for Graduates    

กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต  โดยศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 
RBA 1104  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  Economic Analysis for Business Decisions    
RBA 1105 การวิจัยทางธุรกิจ          3 (3-0-6) 

  Business Research  
RBA 1106    การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21       3 (3-0-6) 

 Strategic Management for 21st Century 
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ          3 (3-0-6) 
 Accounting for Decision Making 

 RIF 1301 การบริหารการเงิน         3 (3-0-6) 
  Financial Management 

RDM 1401 การตลาดดิจิทัล          3 (3-0-6) 
  Digital Marketing  

 กลุ่มวิชาเอก  6  หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง จาก 4 กลุ่ม
วิชาดังต่อไปนี้ 
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 การบัญชีดิจิทัล  (Digital Accounting) 
RDA 1202 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3 (3-0-6) 

 Accounting Information Systems Design  
 RDA 1203 การบัญชีดิจิทัล          3 (3-0-6) 
 Digital Accounting 

RDA 1204 นิติบัญชีศาสตร์          3 (3-0-6) 
  Forensic Accounting 
 RDA 2201 การบริหารความเสี่ยงและการบริการให้ความเชื่อมั่น      3 (3-0-6) 
  Risk Management and Assurance Services 
 RDA 2202 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์        3 (3-0-6) 

Strategic Tax Planning 
RDA 2203     สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการบัญชี        3 (3-0-6) 
 Seminar in Special Topics of Accounting 

 การเงินเชิงนวัตกรรม  (Innovative Finance) 
 RIF 1302 การวิเคราะห์การลงทุน          3 (3-0-6) 
 Investment Decision Making 
 RIF 1303 การออกแบบการเงินองค์กร          3 (3-0-6) 
   Corporate Finance Design 
 RIF 1304 เทคนิคการระดมทุนและการสื่อสารกับนักลงทุน      3 (3-0-6) 
 Fund Raising Decision and Investors’ Relations 

RIF 2301  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน        3 (3-0-6) 
 Financial Risk Management  

 RIF 2302 เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics)      3 (3-0-6)   
 Financial Economics 
 RIF 2303     สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการเงิน        3 (3-0-6) 

 Seminar in Special Topics of Finance 

 การตลาดดิจิทัล  (Digital Marketing) 
 RDM 1402  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
 Consumer Behavior Analysis 
 RDM 1403  การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า        3 (3-0-6) 
 Product and Brand Management 
 RDM 1404    การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ       3 (3-0-6) 

 Integrated Marketing Communications  
 RDM 2401  กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน         3 (3-0-6) 
   Competitive Marketing Strategy     
 RDM 2402 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ       3 (3-0-6) 
 Marketing and Service Business Management 
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RDM 2403   สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด        3 (3-0-6)
   Seminar in Special Topics of Marketing 

 การจัดการเชิงนวัตกรรม  (Innovation Management) 
 RIM 1501  ความคิดสร้างสรรค์และการสังเคราะห์นวัตกรรม      3 (3-0-6) 
 Creativity and Innovation Synthesis 
 RIM 1502 นวัตกรรมในการจัดการปฏิบัติการ        3 (3-0-6) 

   Innovation in Operations Management 
 RIM 1503 นวัตกรรมในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3 (3-0-6) 
    Innovation in Quantitative Analysis  
 RIM 2501 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่        3 (3-0-6) 

  Entrepreneurship and New Venture Creation 
 RIM 2502 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์         3 (3-0-6) 
  Product Planning and Development   

RIM 2503     สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการจัดการเชิงนวัตกรรม        3 (3-0-6) 
          Seminar in Special Topics of Innovation Management 

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   ให้เลือกศึกษาแผนการศึกษาใด 
แผนการศึกษาหนึ่งดังนี้ 

 แผน  ก  แบบ  ก   2 
 RTI 2101   วิทยานิพนธ์     12 (0-0-36) 

           Thesis 

แผน  ข 
RTI 2102  การค้นคว้าอิสระ       6 (0-0-18) 

           Independent Study 

กลุ่มวิชาเลือก   เฉพาะผู้เลือกศึกษา แผน ข ให้ศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกตามความสนใจที่เปิด
สอนในหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/synthesis
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แผนการศึกษา 

แผนการศึกษา วิชาเอกการบัญชีดิจิทัล 

 
      

 

 

 

 

 

 

แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข  ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6)                   
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต  

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6) 
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                   0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                   0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (1)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1106  การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21     3 (3-0-6) 
RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                          3 (0-0-9) 
XXXxxxx     วิชาเอก (2)                                           3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 

RBA 1106   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (2)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                        9 (0-0-27)                                                                              
 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

RTI 2102  การค้นคว้าอิสระ                                    6 (0-0-9) 
XXXxxxx    วิชาเอก (2)                                            3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา วิชาเอกการเงินเชิงนวัตกรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข  ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6)                   
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต  

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6) 
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                              0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                  0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                  0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (1)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1106   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                          3 (0-0-9) 
XXXxxxx     วิชาเอก (2)                                           3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 

RBA 1106   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (2)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                        9 (0-0-27)                                                                              
 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

RTI 2102  การค้นคว้าอิสระ                                     6 (0-0-9) 
XXXxxxx    วิชาเอก (2)                                            3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา วิชาเอกการตลาดดิจิทัล 

 
 

 

 

 

 

 

แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข  ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6)                   
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต  

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6) 
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                   0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                   0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (1)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1106   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                          3 (0-0-9) 
XXXxxxx     วิชาเอก (2)                                          3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 
 
 

RBA 1106  การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21     3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (2)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                       9 (0-0-27)                                                                              
 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

RTI 2102  การค้นคว้าอิสระ                                     6 (0-0-9) 
XXXxxxx    วิชาเอก (2)                                            3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการเชิงนวัตกรรม 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข  ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6)                   
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต  

RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจรยิธรรม   0 (3-0-6) 
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ                           3 (3-0-6) 
RIF  1301 การบริหารการเงิน                                   3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RBA 1102  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
               เพื่อการตัดสินใจทางธุรกจิ                                                        
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล                                       3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1102   ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา                               0 (3-0-6)                   

RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์                     3 (3-0-6) 
                เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ                                                        
RDM 1401  การตลาดดิจิทัล                                      3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                   0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

RBA 1103  ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา                   0 (3-0-6)                   
RBA 1105 การวิจยัทางธุรกิจ                                    3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (1)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  6  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

RBA 1106   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21    3 (3-0-6) 
RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                          3 (0-0-9) 
XXXxxxx     วิชาเอก (2)                                           3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 

RBA 1106 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับศตวรรษที่ 21      3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเอก (1)                                            3 (3-0-6) 
XXXxxxx    วิชาเลือก (2)                                          3 (3-0-6) 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

RTI 2101   วิทยานพินธ ์                                        9 (0-0-27)                                                                              
 
                                                                รวม  9  หนว่ยกิต 

RTI 2102  การค้นคว้าอิสระ                                     6 (0-0-9) 
XXXxxxx    วิชาเอก (2)                                            3 (3-0-6) 
                                                               รวม  9  หน่วยกิต 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นการศึกษาต่อเนื่องกันในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต เมื่อท าการศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาแล้วจะ
สามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชาเพ่ิม หรือหากไม่ประสงค์ศึกษา
ต่อเนื่องในระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาในระดับมหาบัณฑิตได้ รายละเอียด
หลักสูตร แต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ระดับมหาบัณฑิต 
      ชื่อเต็มภาษาไทย             รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ             Master  of  Public  Administration 
      ชื่อย่อภาษาไทย             รป.ม. 

    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             M.P.A 
 วิชาเอก        นวัตกรรมการบริหารและการจัดการรัฐกิจ 
     Innovative Public Administration and  

Management 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
ศึกษารายวิชาและท าการศึกษาอิสระ  39 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้ 

 หมวดวิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  12 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาการศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต                

 
รายวิชาระดับมหาบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาบังคับ 4 รายวิชา  (12 หน่วยกิต) 
หลักสูตร  แผน ก 2  และ  แผน ข                                           
IPA 6101 แนวคิดและทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์               3 (3-0-6) 

          IPA 6102  การบริหารนโยบายและยุทธ์ศาสตร์สาธารณะ               3 (3-0-6) 
          IPA 6103  ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติ            3 (3-0-6)  

IPA 6104  แผนที่น าทางวิทยานิพนธ์           3 (3-0-6) 
     

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 4 รายวิชา (12 หน่วยกิต) 
หลักสูตร แผน ก 2 และ แผน ข                                          
IPA 6201  การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 

  IPA 6202  การบริหารและการจัดการเศรษฐกิจของรัฐ                    3 (3-0-6) 
IPA 6203  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน                    3 (3-0-6) 
IPA 6204  สัมมนาปัญหาพิเศษด้านรัฐประศาสนศาสตร์            3 (3-0-6) 
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 (3)  หมวดวิชาเลือก 
หลักสูตรแผน  ก 2 1    รายวิชา   (3 หน่วยกิต)           
หลักสูตรแผน  ข *  3    รายวิชา   (9 หน่วยกิต)  
IPA 7301 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี                      3 (3-0-6) 
IPA 7302  การวิเคราะห์โครงการและการจัดการ           3 (3-0-6) 
IPA 7303  เครื่องมือและกลไกการจัดการภาครัฐ                            3 (3-0-6) 
IPA 7304  การจัดการสารสนเทศสาธารณะเชิงกลยุทธ์                      3 (3-0-6) 
IPA 7305  การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 3 (3-0-6) 
IPA 7306 การบริหารและการจัดการองค์การภาครัฐ         3 (3-0-6) 
IPA 9103 กระบวนทัศน์ของนวัตกรรมการบริหารจัดการสาธารณะ      3 (3-0-6) 

เชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง       
IPA 9104 สัมมนานวัตกรรมการบริหารจัดการรัฐกิจเพ่ือองค์กรสมัยใหม่      3 (3-0-6) 

 
*นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับดุษฎบีัณฑิตตามหลกัสูตรนี้ต้องลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือก        
  วิชา IPA 9103 และ IPA 9104  และลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือก  รายวชิาอื่นอีก 1 รายวิชา 

 
 (4) หมวดวิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 
          หลักสูตรแผน ข 

IPA 7501  การศึกษาอิสระ                                    6 (0-0-18) 
   
           (5) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
           หลักสูตรแผน ก   2    

IPA 7401  วิทยานิพนธ์                         12 (0-0-36) 
    
  แผนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

(1) หลักสูตร   แผน  ก 2 
ปีการศึกษาที่  1 

 ภาคการศึกษาที่ 1    
IPA 6101   แนวคิดและทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์                 3 (3-0-6) 
IPA 6102  การบริหารนโยบายและยุทธ์ศาสตร์สาธารณะ                 3 (3-0-6) 
IPA 6201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
IPA 6202 การบริหารและการจัดการเศรษฐกิจของรัฐ             3 (3-0-6) 

 
ภาคการศึกษาที่  2  
IPA 6203    การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน             3 (3-0-6)                       
IPA 6204  สัมมนาปัญหาพิเศษด้านรัฐประศาสนศาสตร์                       3 (3-0-6) 
IPA 6103  ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติ           3 (3-0-6) 
IPA 6104  แผนที่น าทางวิทยานิพนธ์           3 (3-0-6) 
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ภาคการศึกษาที่  3  (ภาคฤดูร้อน) 
IPA 730X     วิชาเลือก 1                                            3 (3-0-6)  

                                      
ปีการศึกษาที่  2 
ภาคการศึกษาที่  1 
IPA 7401  วิทยานิพนธ์                                12 (0-0-36) 

              
(2) หลักสูตร  แผน  ข    
ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาที่ 1    
IPA 6101  แนวคิดและทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์          3 (3-0-6) 
IPA 6102  การบริหารนโยบายและยุทธ์ศาสตร์สาธารณะ        3 (3-0-6) 
IPA 6201  การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
IPA 6202  การบริหารและการจัดการเศรษฐกิจของรัฐ                  3 (3-0-6) 

                                     
ภาคการศึกษาที่  2  
IPA 6203    การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน                3 (3-0-6) 
IPA 6204  สัมมนาปัญหาพิเศษด้านรัฐประศาสนศาสตร์                       3 (3-0-6) 
IPA 6103  ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติ         3 (3-0-6) 
IPA 6104    แผนที่น าทางวิทยานิพนธ์                3 (3-0-6) 

 
 

ภาคการศึกษาที่  3  (ภาคฤดูร้อน) 
IPA 730X     วิชาเลือก 1                                              3 (3-0-6) 

 
ปีการศึกษาที่  2 
ภาคการศึกษาที่  1 
IPA 730X    วิชาเลือก 2 หรือ IPA 9103                                     3 (3-0-6) 
IPA 730X   วิชาเลือก 3 หรือ IPA 9104                             3 (3-0-6) 
IPA 7501       การศึกษาอิสระ                                      6 (0-0-18) 
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รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

ชื่อหลักสูตร 
      ชื่อภาษาไทย      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      ชื่อภาษาอังกฤษ  Doctor of Public Administration Program in Public Administration 

ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)           รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Doctor of  Public Administration (Public Administration) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   D.P.A. (Public Administration) 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบที่  1.1 ท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต 
แบบที่  2.1 เรียนรายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต 

ลักษณะหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรภาษาไทย และให้ท าดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยแบ่งแผนการ

ศึกษาออกเป็น 
(1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่

ก่อ ให้เกิดความรู้ใหม ่ 
(2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work) 

โครงสร้างหลักสูตร   
แบ่งเป็น 2 แบบ 

แบบท่ี 1.1  เน้นการท าวิจัย 
แบบท่ี 2.1  เน้นการศึกษารายวิชาและการท าวิจัย 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 แบบที่ 1.1 แบบที่ 2.1 
ก. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาบังคับ 6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 18 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือก - 6 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

รวม 48 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 
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หลักสูตร แบบท่ี 1.1  เน้นการท าวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  หมวดวิชาบังคับ    6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
  หมวดวิชาเลือก     - หน่วยกิต 
  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์          48  หน่วยกิต 
  รวม                               48 หน่วยกิต 
 หลักสูตร แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการท าวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดวิชาบังคับ           18    หน่วยกิต 
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  1  รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
  หมวดวิชาเลือก             6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์            36    หน่วยกิต 
  รวม            60        หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
   หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการท าวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หมวดวิชาบังคับ 6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              0 (3-0-6) 
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์         0 (3-0-6) 
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ             0 (3-0-6) 
IPA 9504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         0 (3-0-6) 
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ          0 (3-0-6) 
IPA 9506 องค์การและการจัดการ          0 (3-0-6) 

  2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 1 รายวิชา  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)  
 ในกรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนข้อสอบ TOEFL (Paper  Based) 500 ขึ้นไป หรือ

(Computer Based) 131 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ IELTS  5.0 ขึ้นไป  หรือคะแนนข้อสอบ  
RMUTR Placement Test  50 ขึ้นไป หรือส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ หรือส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่ใช้การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นค าร้องเพ่ือขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา IPA 
9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรก าหนดให้เรียน รายวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยก าหนด 

IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา           0 (3-0-6) 
  

3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)            12 (0-12-36)    

 IPA 9902  ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)           12 (0-12-36)    
 IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)          12 (0-12-36)    
 IPA 9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์)           12 (0-12-36)    
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หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวน 18 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ 6 รายวิชา (นับหน่วยกิต) 

IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                 3 (3-0-6) 
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์          3 (3-0-6) 
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ               3 (3-0-6) 
IPA 9504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ          3 (3-0-6) 
IPA 9506 องค์การและการจัดการ          3 (3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
    ในกรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนข้อสอบ TOEFL (Paper  Based) 500 ขึ้นไป หรือ

(Computer Based) 131 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ  
RMUTR Placement Test 50 ขึ้นไป หรือส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ หรือส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่ใช้การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นค าร้องเพ่ือขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา IPA 
9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรก าหนดให้เรียน รายวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยก าหนด  

IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            0 (3-0-6)
   

  3. หมวดวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

IPA 9801 สัมมนาการบริหารจัดการสาธารณะที่ดี                        3 (3-0-6) 
IPA 9802 สัมมนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ระดับสูง        3 (3-0-6) 
IPA 9803 สัมมนาภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงระดับสูง      3 (3-0-6) 

 IPA 9804 สัมมนาสิ่งท้าทายรว่มสมัยและประเด็นทางการบริหาร 
จัดการสาธารณะ           3 (3-0-6) 

IPA 9805 สัมมนาการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต  
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)            12 (0-12-36)    

 IPA 9902  ดุษฎีนิพนธ์ (พัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)           12 (0-12-36)    
 IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)          12 (0-12-36)    
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แผนการศึกษา 
แบบท่ี 1.1  เน้นการท าวิจัย 

ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาที่ 1   

IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                       0 (3-0-6) 
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์          0 (3-0-6) 
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ           0 (3-0-6) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
IPA 9504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         0 (3-0-6) 
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ          0 (3-0-6) 
IPA 9506 องค์การและการจัดการ          0 (3-0-6) 
สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            0 (3-0-6)  
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์                        12 (0-12-36)    

 
ปีการศึกษาที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1   
   IPA 9902  ดุษฎีนิพนธ์                       12 (0-12-36)    
ภาคการศึกษาที่ 2 
   IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์               12 (0-12-36)    
 

ปีการศึกษาที่  3 
ภาคการศึกษาที่ 1   
 IPA 9904 ดุษฎีนิพนธ์               12 (0-12-36)    

 
     
 แบบท่ี 2.1  เน้นการศึกษารายวิชาและการท าวิจัย 

 
ปีการศึกษาที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1   
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์           3 (3-0-6) 
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์          3 (3-0-6) 
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ             3 (3-0-6) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
IPA 9504 การบริหารทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
IPA 9505 การคลังและงบประมาณ          3 (3-0-6) 
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IPA 9506 องค์การและการจัดการ          3 (3-0-6) 
ภาคการศึกษาที่ 3   

IPA 98XX วิชาเลือก 1           3 (3-0-6) 
IPA 98XX วิชาเลือก 2           3 (3-0-6) 
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            0 (3-0-6)  

สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 
 
       ปีการศึกษาที่  2 
ภาคการศึกษาที่ 1   

IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์                       12 (0-12-36) 
ภาคการศึกษาที่ 2   
 IPA 9902  ดุษฎีนิพนธ์                             12 (0-12-36) 
 

ปีการศึกษาที่  3 
ภาคการศึกษาที่ 1   
 IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์               12 (0-12-36)    
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รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Doctor of Business Administration  
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.ด.  
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ D.B.A.  
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต  
 (1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  
 (2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
สูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work) 
 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 
หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) 
 โดยมีการท าดุษฎี-นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
51 หน่วยกิต ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต และดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 51 หน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  
  หมวดวิชาพ้ืนฐาน    - ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับข้ันสูง    (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกขั้นสูง   -  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1   51  หน่วยกิต 
  รวม     51  หน่วยกิต 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น 
  หมวดวิชาพ้ืนฐาน   (2 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับข้ันสูง    (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกขั้นสูง   -  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1   51  หน่วยกิต 
  รวม     51  หน่วยกิต 
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หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
  โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษา
รายวิชา (Course Work) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การศึกษารายวิชาอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  
  หมวดวิชาพ้ืนฐาน   -  ไม่นับหน่วยกิต  
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับข้ันสูง     9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกขั้นสูง    6  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1   36  หน่วยกิต 
  รวม     51  หน่วยกิต 
 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น 
  หมวดวิชาพ้ืนฐาน   (2 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ  (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับข้ันสูง      9  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกขั้นสูง     6  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1   36  หน่วยกิต 
  รวม     51  หน่วยกิต 
 
รายวิชา 
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation) ไม่นับหน่วยกิตให้ศึกษาเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาอ่ืน โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 IBA 5000 การวิเคราะห์ธุรกิจ (1 Business Analysis I)    0 (1.5-0-3) 
 IBA 5001 การวิเคราะห์ธุรกิจ (2 Business Analysis II)    0 (1.5-0-3) 
    
 2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นับหน่วยกิต โดยถ้าผู้เรียนมีผลการสอบภาษาอังกฤษดังนี้  
 ก. TOEFL ไม่ต่ ากว่า 550 ส าหรับ Paper-Based Test / Insitutional Testing Program 
(ITP) หรือไม่ต่ ากว่า 80 ส าหรับ Internet-Based Test หรือ 
 ข. IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ  
 ค. TU-GET ไม่ต่ ากว่า 550 หรือ  
 ง. CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 550 โดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบภาษา 
อังกฤษนั้นถึงวันยื่นใบสมัครเข้าเรียน หรือ 
 จ. RMUTR English Placement Test ไม่ต่ ากว่า 50 หรือ 
 ฉ. ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือ 
 ช. ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ  
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 โดยสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นค าร้องเพ่ือขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา IBA 4001 
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจได้  
 กรณีท่ีไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรก าหนดให้เรียน
รายวิชา IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีวิทยาลัยก าหนด 
 IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพ่ือธุรกิจ        0 (3-0-3) 
   Advanced English for Business 
 
 3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง (Advanced Core Requirement)    
 หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวน 1 รายวิชา ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
 IBA 8000 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม      0 (3-0-9) 
            Advanced Business Research Methodology and Ethics 
 
 หลักสูตรแบบ 2.1   จ านวน 9 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
 IBA 8000 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม      3 (3-0-9) 
   Advanced Business Research Methodology and Ethics  
 IBA 8001 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ        3 (3-0-9) 
   Quantitative Business Analysis 
 IBA 8002 การวิจัยการส ารวจขั้นสูง         3 (3-0-9) 
   Advanced Survey Research 
 
 4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง (Advanced Specialization) 6 หน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ 2.1 ก าหนดให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือกดังต่อไปนี้ 
 4.1 การบัญชี (Accounting) 
 IBA 8100 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยการบัญชี       3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Accounting Research 
 4.2 การสื่อสารและการจัดการ (Communication and Management) 
 IBA 8200 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยการสื่อสารและการจัดการ      3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Communication  

and Management Research 
 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology) 
 IBA 8300 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ     3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Business Information 

Technology Research 
 4.4 การตลาด (Marketing) 
 IBA 8400 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยการตลาด       3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Marketing Research 
 4.5 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ (Entrepreneurship)  
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 IBA 8500 สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจัยผู้ประกอบการวิสาหกิจ     3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Entrepreneurship  

Research 
4.6 กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 

 IBA 8600 สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจัยการจัดการนวัตกรรม      3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Innovation  

Management Research 
 4.7 กลุ่มวิชาการเงิน (Finance) 
 IBA 8700 สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจัยการเงิน       3 (3-0-9) 
   Seminar in Special Topics of Financial  

Research 
 
 5. หมวดดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 
 IBA 9000 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)                51 (0-0-153) 
 IBA 9001 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)                   36 (0-0-108) 
   
  
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 (1) แผนการศึกษาแบบ 1.1 

ภาค/ปีการศึกษา ภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
ปีท่ี 1  วิชาบังคับ :  

1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกจิ และ
จริยธรรม  

สอบวัดคณุสมบตั ิ ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 

ปีท่ี 2  ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 
ปีท่ี 3  ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  - 

 
 

 (2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 
ภาค/ปีการศึกษา ภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

ปีท่ี 1  วิชาบังคับ :  
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกจิ และ
จริยธรรม  
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิง ปริมาณ  
3.การวิจัยการส ารวจข้ันสูง  

วิชาเลือก (1)  
วิชาเลือก (2)  
สอบวัดคณุสมบตั ิ 

ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 

ปีท่ี 2  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 
ปีท่ี 3  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  - 

 
 
 
 



 

คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2561 หน้า 145 

 

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   
       แผนการศึกษาแบบ 2.1 

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 1) จ านวนหน่วยกิต 
ระยะเตรียมการวิจัย ศึกษา 3 วิชาคือ  
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและจริยธรรม  
2. การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ  
3. การวิจัยการส ารวจขั้นสูง  

นักศึกษามีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา 
ศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา 
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

นักศึกษามี Draft Proposal (3 บท)  

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  นักศึกษามี Proposal  

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  สอบและปรับปรุงงาน Inception Proposal  

3 บท   
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา 

ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปรับปรุง งาน Inception Proposal 3 บท  

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ปรับปรุง งาน Inception Proposal 3 บท  
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์การศึกษา 

ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion 
Defense) 5 บท  

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์การศึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  
ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ มีการปรับแก้ไข
เนื้อหาภาษาและบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์  

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือ
ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 
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แนวทางเพื่อเสริมศักยภาพการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) มีความ
มุ่งม่ันที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้ในทางการบริหารภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก ในระดับนานาชาติ วิทยาลัย 
จึงคิดค้นและน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งวิทยาลัย ได้สรรหา
นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีผลงานวิจัยหลากหลาย มีผลงานการสอนอันโดดเด่น มาท า
หน้าที่ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาที่ท างานประจ าไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารในภาครัฐหรือเอกชนสามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 • Dissertation Coaching จัดให้มีการสอนการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ให้ค าปรึกษาและแนะน า
อย่างใกล้ชิดวิทยาลัยจัดให้มีนักวิจัยมืออาชีพช่วยวางแผนและสนับสนุนการท าวิจัย แนะน ากระบวนการ
เรียนที่เป็นระบบเตรียมเนื้อหาการเรียนเพ่ือให้การเรียนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ มีการแนะน าเตรียม
สอบ ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ และการสนับสนุนทั้งทางด้านข้อมูลและเทคนิค
การท าวิจัย โดยเป้าหมายคือการเรียนที่ประสบความส าเร็จพร้อมด้วยความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและมีประสบการณ์การสอนร่วม
ทั้งมีผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ คอยให้ค าปรึกษาแนะน าการเขียนดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลพร้อมที่จะสร้างผลงานตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นมาตรฐาน
สูงในเวลาที่ก าหนดซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 • Academic Advisor การเขียนดุษฎีนิพนธ์เน้นการใช้วิธีแผนที่น าทาง (Roadmap of 
research) ซึ่งเป็นวิธี การที่จะท าให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ครอบคลุมทุกขั้นตอน
อย่างละเอียดและลึกซึ้ง 
 • Database Center มีระบบฐานข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของ หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยทางด้านบริหารรัฐกิจ โดยมีนักวิจัยให้
ค าแนะน า ลดขั้นตอนหา ข้อมูล การจัดการข้อมูล และเทคนิคท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 • Integrated Case Study กรณีศึกษาทางด้านบริหารรัฐกิจจากโครงการบริการวิชาการ 
โครงการความร่วม มือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ 
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 วิชาที่ท าการสอนเพื่อเสริมศักยภาพในการเขียนดุษฎีนิพนธ์   
 (เฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 
 -  การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 -  การเสนอเค้าโครงงานวิจัย (Research Proposal) 
 -  การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 
 -  การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ (Cultivation) 
 

 วิชาที่ท าการสอนเพื่อเสริมศักยภาพในการเขียนดุษฎีนิพนธ์   
 (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) 
 -  การเสนอเค้าโครงงานวิจัย (Research Proposal) 
 -  การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา Ph.D. (Interpersonal Communication) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา Ph.D. (Philosophy in Management) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ  ปร.ด. (การจัดการ) 
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ดร.ฉวีวรรณ ชูสนุก    ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ดร.พรชัย นฤดมกุล    วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) 
ดร.อธิธัช สิรวริศรา    Ph.D. (Economics) 
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล    ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ดร.ชัยพร ธนถาวรลาภ    ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ดร.พิชญะ อุทยัรัตน์    ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ดร.นุภาศพัฒน์ สุทธิธรรม    กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
ดร.บุบผชาติ อุไรรักษ์    ปร.ด. (การจัดการ) 
ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ    ปร.ด. (บริหารจัดการการพัฒนาระหว่างประเทศ) 
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คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา  Ph.D. (Economics) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง  Ph.D. (Economics)   
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก  Ph.D. (Environment and Resource) 
รองศาสตราจารย ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม  Ph.D. (Management Information System) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ถิ่นธานี    Ph.D. (International Business)   
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ วชังเงิน  Ph.D. (บริหารการศึกษา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน  Ph.D. (English Studies) 
รองศาสตราจารย์ศุภกิจ ศรีกาญจนา  M.S.E. (Industrial  Engineering) 
รองศาสตราจารย์สมยศ นาวีการ    M.A. (Economics) 
รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล  M.B.A. (Marketing) 
รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล   M.B.A. (Marketing) 
รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า   D.B.A. (Business and Accountancy) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์  Ph.D.   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  Ph.D. (Accounting) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
      มทร. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ Ph.D. (Marketing) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ  ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาศ โสตถิลักษณ์  M.B.A.    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตนัติประภา  M.B.A. (Accounting) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล   M.B.A. (Logistics Operations,and  Material  
      Management) 
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน    ปร.ด. (ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) 
ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร    D.B.A. (International  of  Business)   
ดร.จรัสพรรณ องหุนันทกุล      บธ.ด. (การตลาด)     
ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง     ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล) 
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   Ph.D. (Economics) 
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล    Ph.D. (Economics) 
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์    ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล) 
ดร.จ าเนียร จวงตระกูล    D.B.A. 
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย   D.B.A. (Finance) 
ดร.มานะ นิมิตมงคล    ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล) 
อ.วรมิตร ครุฑโต     พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์    พบ.ม. (การตลาด) 
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์    รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
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อ.พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์    M.E.    
อ.สิตางศุ์ จุลชาต     กรรมการผู้จัดการบริษัท จุลสิตศุ์ จ ากัด 
อ.ณภัค ภัคคิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยแผนภาพ                                                                          

Business Model Canvas 
อ.พรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ    รองเลขาธิการคณะกรรมการก ากับกิจการ 

พลังงาน 
อ.โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง   ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง   ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ          ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ดร.ฟ้าใส สามารถ     รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ดร.วัฒนา นนทชิต     รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค     ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ดร.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ดร.ณัชพล นิลนพคุณ     ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ดร.ฤทธิชาติ อินโสม     ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์       Ph.D. (Political Science)  
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขส าราญ        Ph.D. (สังคมวิทยาการเมือง) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง   Ph.D. (Leadership and  

Human Behavior with  
Specialization in Urban 
Development)   

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทธ์ เสรรีังสรรค์   ร.ด. (รัฐศาสตร์)  
ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ   ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 
พลต ารวจตรีหญิง ศาสตราจารย์ ดร.นัยนา เกิดวิชัย  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล         Ph.D. (Political Science) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ        Ph.D. (Political Science) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล        ร.ด. (รัฐศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช        ร.ด. (รัฐศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เกตุแก้ว    Ph.D. (Development  

Administration)  
รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์ จันโททัย   สส.ด. (การบริหารสังคม)  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช   ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์   ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รววิงศ์ ศรีทองรุ่ง   รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
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พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์    รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
นอ.ดร.อัมพร เพ็ชราช     ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต      Ed.D. (Administation and  

Supervision)  
ดร.ชอบวิทย์ ลับไพรี     ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ดร.พรสรร โรจนพานิช     Ph.D. (Education) 
ดร.รัชฎา จวิาลัย      Ph.D. (Political Science) 
ดร.ดนุวัติ สาคริก      Ph.D. (Development  

Administration) 
ดร.ไกร บุญบันดาล     ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์     ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์) 
ดร.พรชัย ฐีระเวช     กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ) 
ดร.หควณ ชูเพ็ญ      Ph.D.in Politics and  

Public Administration 
ดร.อ านวย บุญรัตนไมตรี                    ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา       Ph.D. (Interpersonal 

Communication)  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา           Ph.D. (Interpersonal 

Communication) 
ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ     บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)   
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล              Ph.D. (Economics)  
ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์       Ph.D. (Economics)         
ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
  
      

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา   Ph.D. (Economics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์  Ph.D. (Communication) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร   Ph.D. (Accounting) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ  Ph.D. (Management Studies)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศกัดิ์ ลีลหานนท์  Ph.D. (Economics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   Ph.D. (Economics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ วิเศษสังข์   Ph.D. (Interpersonal  

Communication) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์  Ph.D. (Marketing) 
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย     D.B.A. (Finance) 
ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ     Ph.D. (Business Admin- 

Management) 
ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช     D.B.A. (Operational Research) 
ดร.กุลกัลยา พระยาราช     Ph.D. (Economics) 
ดร.มณเฑียร สติมานนท์       Ph.D. (Economics) 
ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์       Ph.D. (Economics) 
ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์     D.B.A. (Business Admin  

Management) 
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