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ข้อกาํหนดมหาวทิยาลยัเนช่ัน 
พ.ศ. 2558 

ออกตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญตัสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 
------------------------------------------ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดด้าํเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนท่ีเปล่ียนประเภทแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมไดด้าํเนินการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลยัเนชัน่
เม่ือวนัท่ี 27-28 ตุลาคม 2557 นั้น ทางคณะกรรมการตรวจเยีย่มมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา
มหาวิทยาลยัเนชัน่ ให้มีการจดัทาํขอ้กาํหนดมหาวิทยาลยัเนชัน่ฉบบัใหม่เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัเนชัน่ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 มีมติให้ความ
เห็นชอบดงัน้ี 

 
      ขอ้ 1  ขอ้กาํหนดน้ี  เรียกวา่  “ขอ้กาํหนดมหาวิทยาลยัเนชัน่ พ.ศ. 2548  ออกตามความใน 
                  มาตรา 11  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546” 
 

 ขอ้ 2  ขอ้กาํหนดน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลิกขอ้กาํหนดมหาวิทยาลยัโยนก พ.ศ. 2548 
 
 ขอ้ 4  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้กาํหนดน้ี 
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หมวด 1 
ช่ือและประเภท 

 

1.1  ช่ือของสถาบัน 
ช่ือเต็มภาษาไทย      :   มหาวิทยาลยัเนชัน่  
อกัษรย่อ   :   มนช. 
ช่ือเต็มภาษาองักฤษ     :  NATION UNIVERSITY 
อกัษรย่อ    :  NTU. 

 
1.2 ประเภทของสถาบัน    

มหาวิทยาลยัเนชัน่  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประเภท   “มหาวิทยาลยั”   
ในขอ้กาํหนดน้ี  “มหาวิทยาลยั”  หมายถึง   มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 
2.1 วตัถุประสงค์ 
 

 มหาวิทยาลยัเนชัน่จดัตั้งโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ดา้นวิชาการ ความชาํนาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมี

คุณธรรม 
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้

สงัคม 
3. เพื่อสนบัสนุนการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหสื้บเน่ือง 
4. บริหารจดัการองคก์รให้มีความเขม้แข็งในดา้นบุคลากรและดา้นปฏิบติัการ เพื่อรองรับ

การเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
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2.2 ปรัชญา 
 

 มหาวิทยาลยัเนชัน่มีความเช่ือมัน่ว่าคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยูก่บั ปัญญา ความรู้ และความเอ้ืออาทร
ท่ีมีต่อกนัระหวา่งมวลมนุษยชาติ”   เราเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บการพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
หากไดรั้บโอกาส  บนพื้นฐานแห่งความเช่ือน้ี มหาวิทยาลยัจึงยึดมัน่ในปรัชญาท่ีว่า  “ปัญญาเพิ่มพูน
คุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life) 
 
 
2.3 พนัธกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ดา้นวิชาการและทกัษะวิชาชีพ 
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้ งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ 

วิชาชีพแก่สงัคม 
3. สนบัสนุนการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. บริหารจดัการองคก์รใหเ้ขม้แขง็ และเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

  
2.4 เอกลกัษณ์ 
 

 เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ “เรียนกบัมืออาชีพ และบณัฑิตจิตอาสา” 
 
 
2.5 อตัลกัษณ์ (3 Skills) 

1. ทกัษะดา้นวชิาชีพ (Professional Skills) 
2. ทกัษะดา้นการส่ือสาร (Communication Skills) 
3. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ (English Skills) 
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หมวด 3 
ทีต่ั้งและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

 
3.1  ทีต่ั้ง 1 

ท่ีตั้งและท่ีทาํการของมหาวิทยาลยัเนชัน่  ตั้งอยูท่ี่   444  หมู่ท่ี  2   ถนนวชิราวธุดาํเนิน   ตาํบล 
พระบาท  อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  รหสัไปรษณีย ์ 52000  เบอร์โทรศพัท ์0-5426-5170 – 6    
เบอร์โทรสาร 0-5426-5184      

 
3.2  แผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง มีภูมิทศัน์สวยงาม     ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี        
การคมนาคมสะดวกสบาย  และอยูใ่กลก้บัสถานท่ีราชการของจงัหวดัลาํปางคือ    ศูนยร์าชการจงัหวดั
ลาํปาง    สาํนกังานขนส่งจงัหวดัลาํปาง 

 
มหาวทิยาลยัได้จัดอาคารสถานทีอ่าคารเรียน  มีดังต่อไปนี ้

  ช่ืออาคาร       จํานวนพืน้ที ่(ตารางเมตร) 
1.   อาคารคณะบริหารธุรกิจชุมพล พรประภา    3,830 
2.   อาคารคณะนิเทศศาสตร์และสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  4,300 
3.   อาคารเอนกประสงค ์       3,700 
4.   อาคารหอสมุด ดร.ศุภชยั  พานิชภกัด์ิ        556 
5.   อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม  โชควฒันา        948 
6.   อาคารศูนยน์กัศึกษาคริสเตียน  (CSC)         801 
7.   อาคารกีฬาและสระวา่ยนํ้าประยทุธ-สุวิมล  มหากิจศิริ  1,895   
8.   อาคารหอพกั  1        2,150 
9.   อาคารหอพกั  2        2,150   
 (รายละเอียดแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร  ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 1 ) 
 
 

                                                           
1  ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 3  ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี ทม 0207/20999  ลงวนัท่ี  6 พฤศจิกายน  2543 
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3.3 แผนการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ระยะเวลา 5 ปี 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ มีแผนการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างระยะเวลา 5  ปี   จาํนวน  2  อาคาร  

มีพื้นท่ีใชส้อยรวม  7,703  ตารางเมตร โดยลาํดบัดงัน้ี 
ปี  2558              มีโครงการปรับปรุงอาคารหอพกันกัศึกษา จาํนวน 2 อาคาร 

 พื้นท่ีอาคารละ 2,150  ตารางเมตร     รวมเป็นพื้นท่ี 4,300  ตารางเมตร 
ปี 2558   มีโครงการปรับปรุงท่ีทาํการสาํนกัอธิการบดี อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควฒันา 

                 พื้นท่ี   948   ตารางเมตร  
      ปี 2559-2560 มีโครงการปรับปรุงถนนรอบมหาวิทยาลยั พื้นท่ีระยะทาง  350  เมตร 
      ปี 2561-2562     มีโครงการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พื้นท่ี 2,209 ตารางเมตร 
 

 (รายละเอียดแผนการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างระยะเวลา 5 ปี  ปรากฏในสาระภาคผนวก  
หมายเลข   2 ) 
 
3.4 พืน้ทีใ่ช้สอยในอาคารกาํหนดระยะเวลา 5 ปี 

ในระยะเวลา  5 ปี มหาวิทยาลยัเนชัน่จะมีพื้นท่ีใชส้อยของอาคารรวมทั้งส้ินประมาณ  7,457 
ตารางเมตร (รายละเอียดพื้นท่ีใชส้อยของอาคาร ระยะ 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข  3) 
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หมวด 4 
รายละเอยีดเกีย่วกบัทีด่นิตามมาตรา  12 

 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ตั้งอยูท่ี่   444  หมู่ท่ี 2 ถนนวชิราวุธดาํเนิน  ตาํบลพระบาท  อาํเภอเมืองลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง  มีท่ีดิน 1     ใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษา  จาํนวน 161-0-23.2 ไร่  แยกเป็น  23  โฉนด  
โดยมี 21 โฉนดท่ีอยูติ่ดเป็นผนืเดียวกนั มีเน้ือท่ี  142-6-92.2 ไร่  และ 2 โฉนดอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง
มีเน้ือท่ี  18-3-31 ไร่   ดงัน้ี 
ลาํดบัทีด่นิ โฉนดหมายเลข เลขทีด่นิ หน้าสํารวจ เนือ้ที ่(ไร่-งาน-ตรว.) 

1 23281 92 5354 13-1-20.8 
2 42284 1 8965 0-1-01.0 
3 42285 2 8966 0-0-98.8 
4 42286 3 8967 0-0-99.9 
5 42287 4 8968 0-1-01.8 
6 42288 5 8969 0-1-03.9 
7 42289 6 8970 0-1-07.3 
8 42290 7 8971 0-1-0 
9 42291 8 8972 22-2-94.5 
10 45867 643 9537 8-3-31.3 
11 54539 678 11240 6-0-08.5 
12 54541 22 11242 1-0-0 
13 77924 1 916 9-1-09 
14 91600 11 3214 14-3-64.0 
15 92544 33 3211 1-0-0 
16 133167 806 6826 9-1-96.3 
17 133168 807 6827 15-3-12.1 
18 133169 808 6828 11-2-13.7 
19 133170 32 6829 7-2-34.5 
20 133171 13 6830 15-2-07.5 
21 133172 14 6831 3-1-87.3 
22* 68513 7 855 4-3-41 
23* 68514 3 854 13-3-90.0 

* เน้ือท่ีไม่ต่อเป็นผนืเดียวกนักบัโฉนดลาํดบัท่ี 1-21 รวม 161-0-23.2 
 

(รายละเอียดโฉนดท่ีดินในกรรมสิทธ์ิของมหาวทิยาลยั  ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข  4 ) 
(สาํเนาเอกสารเก่ียวกบัผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง  ปรากฏในสาระภาคผนวก  หมายเลข  5 ) 
                                                           
1  ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 4  ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี ทม 0207/4856  ลงวนัท่ี  15  มีนาคม  2542 
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หมวด 5 
ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาต และโครงการค่าใช้จ่าย 

 

5.1   จํานวนเงินกองทุนทรัพย์สินของสถาบัน จําแนกตามกองทุนประเภทของทุน 
 

มหาวิทยาลยัจดัตั้งในปี  พ.ศ. 2531  ดว้ยทุนประเดิม  27,520,000  บาท    จดัแบ่งกองทุน 
ประเภทต่าง  ๆ   ตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2522   โดยมีการ
จดัสรรกองทุนต่าง ๆ   ดงัน้ี  คือ 

 

กองทุนทัว่ไป      3,300,000 บาท 
กองทุนทรัพยสิ์นถาวร   21,820,000 บาท 
กองทุนวจิยัและหอ้งสมุด     2,300,000 บาท 
กองทุนสงเคราะห์          100,000 บาท  

 
 ในปีการศึกษา  2557 มหาวทิยาลยัมีเงินกองทุนประเภท ต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ดงัน้ี 
  

รายการ 
ทุนจากผู้รับ
ใบอนุญาต 

ทุนจากการ
ได้รับบริจาค 

ทุนสะสม 

   กองทุนทัว่ไป       111,300,000  80,000 (193,868,637) 
   กองทุนทรัพยสิ์นถาวร         21,820,000           - (8,659,150) 
   กองทุนวจิยั                 10,000           - 441,630  
   กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี           2,290,000           - (3,022,549) 
   กองทุนพฒันาบุคลากร           1,010,000           -          (3,802,170) 
   กองทุนสงเคราะห์         26,090,000           - (20,017,506) 
   กองทุนอ่ืน               500,000           -          - 

รวมเงินกองทุน       163,020,000  80,000 (228,928,382) 
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5.2  มหาวทิยาลยัมีโครงการรายได้และค่าใช้จ่ายในระยะเวลา  5 ปี    ดังนี ้
 

ปีการศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สูง(ตํ่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย 

2558 99,181,500 121,165,660 (21,984,160) 
2559 117,085,850 135,693,700 (18,607,850) 
2560 134,354,422 146,600,500 (12,246,078) 
2561 156,675,090 166,099,715 (9,424,625) 
2562 177,438,879 183,860,354 (6,421,475) 

 
 

 ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ทีม่าของทุน      
  ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต  163,020,000  163,020,000  163,020,000  163,020,000 163,020,000 
  ทุนจากการบริจาค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
  ทุนสะสม (250,912,542) (269,520,392) (281,766,470) (291,191,095) (297,612,570) 
  หน้ีสินและเงินกูย้มื 197,895,767 202,384,060 201,320,002 198,510,569 188,537,166 

รวมทีม่าของเงนิทุน 110,083,225 95,963,668 82,653,532 70,419,474 54,024,596 

การใช้เงนิทุน      
  สินทรัพยห์มุนเวียน  16,577,316  20,318,849  25,063,656  29,629,598  31,514,720 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 93,189,876  75,629,876 57,589,876 40,789,876 22,509,876 
  สินทรัพยอ่ื์น ๆ  316,033           14,943 - - - 

รวมการใช้เงนิทุน 110,083,225 95,963,668 82,653,532 70,419,474 54,024,596 
 

(แผนการเงิน ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายและการเปล่ียนแปลงเงินกองทุน และการดาํเนินการ
บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันา ปรากฏในสาระภาคผนวกหมายเลข 6) 
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หมวด 6 
ตรา  เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือและสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัเนช่ัน 

ช่ือเตม็ภาษาไทย  :  มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
อกัษรยอ่ภาษาไทย  :  มนช. 

ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ :  Nation University 
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ : NTU 

 

 

 

 

สีนํ้ าเงิน   หมายถึง   ชาติ   

รูปโล่   หมายถึง เกียรติยศศกัด์ิศรี 

N  หมายถึง  NATION UNIVERSITY 
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หมวด 7 
ครุยวทิยฐานะ และเขม็วทิยฐานะ 

 
7.1  ครุยประจาํตาํแหน่งของมหาวิทยาลยัเนชัน่   มี 2 ประเภท คือ 
        7.1.1  ครุยประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 

    (1)  เส้ือคลุม  ทาํดว้ยผา้ต่วนสีฟ้ายาวเหนือขอ้เทา้ประมาณ 15 เซนติเมตร   
หลงัจีบ ผา่อกตลอด (มีแถบผา้ต่วนสีม่วงกวา้ง 7 เซนติเมตร ขลิบริมขอบดว้ย
แถบผา้ต่วนสีขาว กวา้ง 1 เซนติเมตร  เยบ็ติดเป็นสาบตลอดดา้นหนา้ทั้งสอง
ขา้ง และโอบรอบคอ   มีขลิบด้ินเงินเป็นแนวยาวบนแถบกาํมะหยีด่า้นหนา้ทั้ง
สองขา้ง  ปลายแขนพวงยาวระดบัขอ้มือ  ตอนกลางของแขนเส้ือทั้งสองขา้งมี
แถบผา้ต่วนสีม่วง  กวา้ง 5 เซนติเมตร  ขลิบด้ินเกลียวสีขาวจาํนวนสามแถบติด
เรียงกนั แต่ละแถบห่างกนั 5 เซนติเมตร 

(2)  ผา้คลอ้งคอ ทาํดว้ยผา้ต่วนสีฟ้าเช่นเดียวกบัเส้ือ  แถบดา้นในเป็นแถบผา้ต่วนสี   
       ขาวริมบนสีฟ้ากวา้ง 5 เซนติเมตร  ขลิบริมดว้ยด้ินสีขาวตลอดแนว ปลายนอก  
       ของผา้คลอ้งคอ ขลิบดว้ยผา้ต่วนสีขาว กวา้ง 1.5 เซนติเมตร 
(3)  เขม็ตรามหาวิทยาลยั ทาํดว้ยโลหะสีเงิน  มีลกัษณะเป็นรูปตราของ   
       มหาวิทยาลยั  ขนาดสูง 5 เซนติเมตร  
(4)  หมวกแผน่ส่ีเหล่ียมจตุรัส ยาวดา้นละ 24 เซนติเมตร ทาํดว้ยต่วนสีดาํ มีพู่หอ้ย 
2 สี  คือสีฟ้าและสีขาว   ยาว 22 เซนติเมตร 

(5)  สงัวาล  ทาํดว้ยโลหะเป็นห่วงสีบรอนซ์ทองสลบัสีบรอนซ์เงิน  ใชค้ลอ้ง  
      ประดบัระหวา่งไหล่ทั้งสองขา้ง 
 

7.1.2   ครุยประจาํตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั เช่นเดียวกบัครุยประจาํตาํแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลยั แต่ไม่มีขลิบด้ินสีเงินเป็นแนวยาวบนแถบกาํมะหยีด่า้นหนา้ทั้งสองขา้ง   แต่เขม็ตรา
มหาวิทยาลยัสูง  3.5 เซนติเมตร  และไม่มีสงัวาล 
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7.2  ครุยวิทยฐานะของมหาวทิยาลยัเนชัน่ มี 3 ชั้น คือ 
7.2.1  ครุยดุษฎีบณัฑิต ประกอบดว้ย 

    (1)  เส้ือคลุม  ทาํดว้ยผา้หรือแพรสีดาํ ยาวเหนือขอ้เทา้ประมาณ 15  เซนติเมตร   
หลงัจีบ ผา่อกตลอด  มีแถบผา้หรือกาํมะหยีสี่ประจาํสาขาวิชา กวา้ง  7  
เซนติเมตร  ขลิบริมขอบดว้ยแถบผา้แพรสีขาว กวา้ง 1 เซนติเมตร  เยบ็ติดเป็น
สาบตลอดดา้นหนา้ทั้งสองขา้ง และโอบรอบคอ ปลายแขนพวงยาวระดบั
ขอ้มือ ตลอดกลางของแขนเส้ือทั้งสองขา้งมีแถบผา้หรือ กาํมะหยีสี่ประจาํ
สาขาวิชา กวา้ง 5 เซนติเมตร จาํนวนสามแถบติดเรียงกนั แต่ละแถบห่างกนั  
5  เซนติเมตร 

 (2)  ผา้คลอ้งคอ ทาํดว้ยผา้หรือแพรสีดาํเช่นเดียวกบัเส้ือ  แถบดา้นในเป็นแถบ 
       กาํมะหยีสี่ประจาํสาขาวิชา  ริมบนกวา้ง 5 เซนติเมตร มี ปลายนอกของผา้  
       คลอ้งคอขลิบดว้ยแพรสีขาว กวา้ง 1 เซนติเมตร 
(3) เขม็ตรามหาวทิยาลยั ทาํดว้ยโลหะสีเงิน  มีลกัษณะเป็นรูปตราของ 
       มหาวิทยาลยั ขนาดสูง 3.5 เซนติเมตร   
(4) หมวกแผน่ส่ีเหล่ียมจตุรัส ยาวดา้นละ 24 เซนติเมตร ทาํดว้ยผา้หรือแพรสีดาํ มี

พูห่อ้ยสีประจาํสาขาวิชายาว 22 เซนติเมตร 

7.2.2 ครุยมหาบณัฑิต เช่นเดียวกบัครุยดุษฎีบณัฑิต แต่ตลอดกลางแขนทั้งสองขา้งมีแถบ
กาํมะหยี่สีประจาํสาขาวิชากวา้ง 5 เซนติเมตร จาํนวนสองแถบติดเรียงกนั แต่ละแถบห่างกนั 5 
เซนติเมตร  ปลายแขนเป็นถุงหอ้ยรูปปลายเรียว มีผา้คลอ้งคอและหมวกเช่นเดียวกบัดุษฎีบณัฑิต 

7.2.3 ครุยบณัฑิต เช่นเดียวกบัครุยมหาบณัฑิต แต่ตลอดกลางแขนทั้งสองขา้งมีแถบกาํมะหยี่
จาํนวนหน่ึงแถบ  ปลายแขนพวงยาวระดบัขอ้มือ  มีผา้คลอ้งคอและหมวกเช่นเดียวกบัมหาบณัฑิต 
  
7.3  สีประจาํมหาวิทยาลยัและสีประจาํคณะวิชา มีดงัน้ี 

(1) มหาวิทยาลยั     สีฟ้าและสีม่วง       
(2) คณะบริหารธุรกิจ 

(2.1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีฟ้า  
(2.2) สาขาวิชาการบญัชี    สีฟ้า        

(3) คณะนิเทศศาสตร์ 
(3.1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์   สีม่วง   
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(4) คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(4.1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สีเขียวใบไม ้     
(4.2) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สีฟ้าอ่อน     

(5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(5.1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี  สีเหลือง      
(5.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สีเหลือง 

(6) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(6.1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สีชมพอูมสม้     

 
หมายเหตุ     การกาํหนดลกัษณะ  ชนิด ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเขม็วิทย-
ฐานะ   ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะ ชนิด  ประเภท และ ส่วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะและเขม็วิทยฐานะ  

(รายละเอียดครุยวิทยฐานะและเขม็วิทยฐานะ ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข  7 ) 
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หมวด 8 
โครงการจดัการศึกษา และอปุกรณ์หลกัในการจดัการศึกษา 

 

8.1 มหาวทิยาลยัมีโครงการจัดการศึกษาในระยะ 5   ปี   ดังต่อไปนี ้

ระดับปริญญาโท 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   
          คาดวา่จะดาํเนินการในปีการศึกษา 2561 และรับนกัศึกษาจาํนวน 15 คน 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต   
 

ระดับปริญญาเอก 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต   

คาดวา่จะดาํเนินการในปีการศึกษา 2560  และรับนกัศึกษาจาํนวน 5 คน 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
คาดวา่จะดาํเนินการในปีการศึกษา 2560  และรับนกัศึกษาจาํนวน 5 คน 

 

8.2 อุปกรณ์การศึกษา 

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหมี้อุปกรณ์การเรียนการสอนและหอ้งปฏิบติัการตามหลกัสูตร/สาขาวิชา  
รวมไปถึงการใหมี้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมและอาํนวยความสะดวกแก่คณาจารย ์ และ
นกัศึกษาในการสืบคน้ขอ้มูล  นอกจากน้ี  มหาวิทยาลยัยงัจดัใหมี้อาคารสาํนกัหอสมุด  ซ่ึงเป็นอาคาร   
2  ชั้น    มีเน้ือท่ีประมาณ  1,600  ตารางเมตร   มีจาํนวนท่ีนัง่กวา่  400  ท่ีนัง่ 

 ปัจจุบนัห้องสมุดมีทรัพยากร  อนัได้แก่  หนังสือ  ครุภณัฑ์และอุปกรณ์รวมกันกว่า  53,832  
รายการ   
 (แผนการจดัหาอุปกรณ์การศึกษาส่วนกลาง  และอุปกรณ์การศึกษาของสาขาวิชา  ระยะเวลา 5 ปี  
ปรากฏในสาระภาคผนวก  หมายเลข   8 )   
 (แผนการพฒันาห้องสมุด   การจดัหาหนงัสือตาํรา   วารสาร   ระยะเวลา 5 ปี  ปรากฏในสาระ
ภาคผนวก  หมายเลข   9 ) 



 
 

 

14

หมวด 9 
โครงการจัดหาและพฒันาผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่

 
9.1 โครงการจัดหาและพฒันาผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่

 มหาวิทยาลยัเนชัน่ มีโครงการจดัหาและพฒันาผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
1)  มหาวิทยาลยัเนชัน่จะจดัหาอาจารยป์ระจาํ      โดยจดัใหมี้อตัราส่วนจาํนวนอาจารยป์ระจาํต่อ

นักศึกษา   และอตัราส่วนคุณวุฒิของอาจารยป์ระจาํ      ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนด 
(ประมาณการจาํนวนอาจารยป์ระจาํปีการศึกษา 2559-2562 ปรากฏในสาระภาคผนวกหมายเลข 10) 
 
 2) โครงการพฒันาคณาจารยป์ระจาํ  มหาวทิยาลยัจะทาํการพฒันาคุณภาพของอาจารยป์ระจาํ   
ใหมี้ความรู้ความสามารถในระดบัสูงอยูเ่สมอ  โดยการสนบัสนุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 (รายละเอียดโครงการพฒันาคณาจารย ์  ปรากฏในสาระภาคผนวก   หมายเลข  11 ) 
  

3)  โครงการพฒันาผูบ้ริหาร  มหาวิทยาลยัจะทาํการพฒันาคุณภาพของผูบ้ริหาร   ให้มีความรู้
ความสามารถในระดบัสูงอยูเ่สมอ   
 (รายละเอียดโครงการพฒันาผูบ้ริหาร  ปรากฏในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเนชัน่  ว่าดว้ย การบริหาร 
งานบุคคล พ.ศ. 2558) 

 
9.2 โครงการจัดหาและพฒันาเจ้าหน้าที ่

มหาวิทยาลยัจะจดัหาเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเพื่อให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพ   และยงัให้การสนบัสนุนในการอบรม     สัมมนาและศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

(รายละเอียดโครงการจดัหาและพฒันาเจา้หนา้ท่ี  ปรากฏในสาระภาคผนวก  หมายเลข  12) 
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9.3  จํานวนอาจารย์ประจํา 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเนชัน่มีอาจารยป์ระจาํ จาํแนกตามคุณวฒิุการศึกษาดงัน้ี 
 ระดบัปริญญาเอก  จาํนวน                   22          คน 
 ระดบัปริญญาโท  จาํนวน     51           คน 

 ในจาํนวนน้ี เป็นผูมี้ตาํแหน่งทางวิชาการดงัน้ี 
 ศาสตราจารย ์  จาํนวน            -      คน 
 รองศาสตราจารย ์  จาํนวน      3      คน  
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน      3      คน  

(แผนการจดัหาอาจารยป์ระจาํ ระยะเวลา 5 ปี  ปรากฏในสาระภาคผนวก  หมายเลข  13) 

 
9.4 ภาระการสอนของอาจารย์ประจํา 

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัภาระการสอนของอาจารยป์ระจาํ    เป็นไปตามกฎกระทรวงการคุม้ครอง 
การทาํงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมหาวิทยาลยั 
เนชัน่ กาํหนดภาระงานสอนของอาจารยไ์วด้งัน้ี 

9.4.1  ภาระการสอนปกติของอาจารยป์ระจาํไม่เกิน 15 ชัว่โมง/สปัดาห์  
9.4.2  อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด มีภาระการสอนไม่เกิน  

12 ชัว่โมง/สปัดาห์   
9.4.3  อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่ง  รองคณบดี  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หวัหนา้หน่วยงานหรือ 

ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานหรือท่ีเรียกช่ืออย่างใดอย่างหน่ึง และหัวหน้าสาขาวิชา  มีภาระ
การสอนไม่เกิน  9  ชัว่โมง/สปัดาห์  

9.4.3  อาจารยป์ระจาํ ระดบัอธิการบดี  รองอธิการบดี และคณบดี      มีภาระการสอนไม่เกิน   
6  ชัว่โมง/ สปัดาห์  

 
 
 
 
 



 
 

 

16

หมวด 10 
หลกัสูตร  การสอน  และการวดัผล 

 
10.1  ระดับปริญญาตรี 1 

10.1.1  หลกัสูตร/สาขาวชิา ทีเ่ปิดสอน และจํานวนการรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัเนชัน่ จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา   โดยแบ่งเป็นคณะ/สาขาวิชา  และไดรั้บ

นกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาตามจาํนวนท่ีไดแ้จง้ในการขอเปิดดาํเนินการหลกัสูตร ดงัน้ี 
 

คณะบริหารธุรกจิ  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 2  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
  จาํนวนศึกษา  50  คน 

ก) สาขาวิชาการบญัชี 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  3    ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 

         จาํนวนนกัศึกษา 50 คน 

 คณะนิเทศศาสตร์  
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 4    ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี   1     ปีการศึกษา 2555  
          จาํนวนนกัศึกษา 50 คน 

                                                           
1  ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/9725 ลงวนัท่ี  25 มิถุนายน 2556 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/8202 ลงวนัท่ี  4  ธนัวาคม2549 
2 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14  ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/11690 ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม2556 
                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/19622 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม2555 
                                                            ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(4)/16487 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน2551 
3 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/13384 ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม2555 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(4)/4785 ลงวนัท่ี 9 เมษายน2553 
                                                            ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(4)/16487 ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน2551 
        ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0505/5708 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2548 
4 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/18653 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน2556 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/11918 ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม2551 
                                                            ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0505/15184 ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2547 
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 5    

ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2556  จาํนวนนกัศึกษา 50 คน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6   
         ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2555  จาํนวนนกัศึกษา 50 คน 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 
 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จาํนวนนกัศึกษา 35 คน 
คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  8  
         ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2553   จาํนวนนกัศึกษา 60 คน 
 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ไดก้าํหนดช่ือเตม็และอกัษรยอ่ปริญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
ระดับปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกจิ  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 

  ช่ือปริญญา  ภาษาไทย :   บญัชีบณัฑิต 
                       อกัษรยอ่      :   บช.บ. 
   ช่ือปริญญา  ภาษาองักฤษ :   Bachelor of  Accountancy 
   อกัษรยอ่        :   B.Acc. 

                                                           
5 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/19317 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/14851 ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2551 
                                                            ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(4)/16487 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน2551 
        ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0505/5708 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2548 
6 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/15131 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/10630 ลงวนัท่ี 25กรกฎาคม 2551 
                                                            ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(4)/16487 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน2551   
7 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 มติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558      
8 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/7033 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2553                                    
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
ช่ือปริญญา  ภาษาไทย      :  บริหารธุรกิจบณัฑิต 
                    อกัษรยอ่      :  บธ.บ.  
 ช่ือปริญญา  ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Business Administration  
   อกัษรยอ่      :  B.B.A.  
 

คณะนิเทศศาสตร์  
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

  ช่ือปริญญา ภาษาไทย      :  นิเทศศาสตรบณัฑิต 
                       อกัษรยอ่      :  นศ.บ.  
   ช่ือปริญญา ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of  Communications Arts 
   อกัษรยอ่        :   B.Com.Arts.  

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
1)     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ช่ือปริญญา ภาษาไทย      :   รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
                       อกัษรยอ่      :  รป.บ.  
   ช่ือปริญญา ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Public Administration 
   อกัษรยอ่        :  B.P.A.  
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ช่ือปริญญา ภาษาไทย      :  วิทยาศาสตรบณัฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
                       อกัษรยอ่      :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   ช่ือปริญญา  ภาษาองักฤษ:   Bachelor of  Science (Computer Science) 
      อกัษรยอ่     :   B.S. (Computer Science) 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ช่ือปริญญา ภาษาไทย      :  บริหารธุรกิจบณัฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
                       อกัษรยอ่      :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
   ช่ือปริญญา  ภาษาองักฤษ:   Bachelor of  Business Administration (Business Computer) 
      อกัษรยอ่     :   B.B.A. (Business Computer) 

 

คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ช่ือปริญญา ภาษาไทย      :  สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)  
                       อกัษรยอ่      :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
   ช่ือปริญญา  ภาษาองักฤษ:   Bachelor of  Public Health (Public Health) 
      อกัษรยอ่     :   B.P.H. (Public Health) 

 
10.1.2  การจัดการศึกษา 

         มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ  แบ่งเป็น  2  ภาค
การศึกษา   คือภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 แต่ละภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า  15  สัปดาห์  
และอาจมีภาคฤดูร้อน   โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากวา่  8  สปัดาห์   โดยใหมี้ชัว่โมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากบัชัว่โมงเรียนของการศึกษาภาคปกติ 
 

10.1.3 ระบบหน่วยกติ   
                    การนบัหน่วยกิต  คือการนบัหน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั จดัใหแ้ก่ 
นกัศึกษา โดย 

ก)  วิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา     ไม่นอ้ยกวา่    15  ชัว่โมง ต่อภาค 
      การศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเป็น 1 หน่วยกิต 
ข) วิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลองไม่ตํ่ากวา่  30  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่า 

เป็น 1 หน่วยกิต  
         ค)  วิชาท่ีใชเ้วลาฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม(การฝึกงานวิชาชีพ) กาํหนดให้มีระยะเวลา       

ไม่ตํ่ากว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ   ใหมี้ค่าเป็น  1 หน่วยกิต  เช่น การฝึกงาน  
หรือการฝึกภาคสนามการคน้ควา้อิสระ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์   เป็นตน้  
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                   จ)  จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร    ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและเง่ือนไข 
   ของแต่ละหลกัสูตร 

 
10.1.4  การลงทะเบียน 

10.1.4.1 มหาวิทยาลยัจะกาํหนดใหมี้การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง  ๆ    ในแต่ละภาค
การศึกษาใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ  

10.1.4.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาลงลายมือไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสารลงทะเบียน ถา้มีวิชา
ใดท่ีตอ้งศึกษาก่อน (Prerequisite) ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตร นกัศึกษาจะตอ้ง
ศึกษาวิชาท่ีตอ้งศึกษาก่อนและสอบวิชาท่ีตอ้งศึกษาก่อนใหไ้ด ้หรือไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ   จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้น ๆ    มิฉะนั้น
จะไม่นบัเป็นหน่วยกิตลทะเบียน              

10.1.4.3  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง  ตามวนั   เวลา    และสถานท่ีท่ีกาํหนด
พร้อมทั้งชาํระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นกัศึกษาท่ีมาลงทะเบียน
เรียนหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้  ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพิ่มดงัน้ี  
ลงทะเบียนชา้กวา่วนัท่ีกาํหนด วนัละ 200 บาท  การเสียค่าปรับในการ
ลงทะเบียนชา้ใหน้บัวนัหยดุต่อเน่ืองรวมกนัดว้ย  นกัศึกษาท่ีมิไดล้งทะเบียน  
ภายในเวลาท่ีกาํหนดจะไม่มีสิทธิเขา้เรียน ในภาคการศึกษานั้น  ยกเวน้ในกรณี
นกัศึกษามีเหตุจาํเป็นสุดวิสยั    ใหข้ออนุมติัลงทะเบียนเป็นกรณีพเิศษจาก
คณบดี   โดยจะเสียค่าปรับหรือไม่ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณบดี 

10.1.4.4  ในภาคการศึกษาใด       หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนจะตอ้งขอลาพกั  
การศึกษาสาํหรับภาคนั้น  โดยทาํหนงัสือขอลาพกัต่อสาํนกัทะเบียนและ
ประมวลผล    และจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพภายใน  
สามสิบวนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบติัดงักล่าวมหาวิทยาลยั  
จะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา  ยกเวน้ในภาคการศึกษาใด 
หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนเน่ืองจากตอ้งไปฝึกปฏิบติังานในวชิา 
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม   ท่ีไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา 
หรือกรณีท่ีนกัศึกษารอฟังผลการศึกษา   เน่ืองจากยงัไม่มีการวดัผลในวชิาท่ี 
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา    นกัศึกษาไม่ตอ้งขอรักษา
สถานภาพสาํหรับภาคการศึกษาท่ีรอฟังผลการศึกษานั้น 
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                      10.1.4.5  จาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบียน ใหก้ระทาํตามเกณฑต่์อไปน้ี 
ก)   ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาลงทะเบียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 9  หน่วยกิต

 และไม่เกิน 22  หน่วยกิต  นกัศึกษาวิทยาทณัฑล์งทะเบียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่     
9  หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต   สาํหรับภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียน 
ไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข)   นกัศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากวา่หรือมากกวา่จาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
       ในขอ้ 10.1.4.5  ไดเ้ฉพาะกรณี     ท่ีเป็นการลงทะเบียนภาคสุดทา้ยท่ีจะ 
       จบหลกัสูตร หรือไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
ค)   นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษาแรก   ตอ้งลงทะเบียนภาคการศึกษา  
       ท่ี 1  ตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด        โดยไม่มีการเพิ่ม 
      วิชาเรียน   ยกเวน้การขอเพิกถอนวิชา 

10.1.4.6  การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมจาํนวนหน่วยกิต 
                ตามหลกัสูตร (visitor)  

ก) ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นบัหน่วยกิต  (visitor) 
ได ้ โดยตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตตามปกติและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

ข) การเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต     ไม่บงัคบัใหเ้ขา้สอบ 
  และไม่มีผลการเรียน แจง้การบนัทึกรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษ   ในช่องผล 

การเรียนจะบนัทึกสญัลกัษณ์   “V”     เฉพาะผูท่ี้มีเวลาเรียน  ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น 

ค)   มหาวิทยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางวิชาเป็นพิเศษ     
        โดยไม่นบัหน่วยกิตได ้  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีและจะตอ้งเสีย 
       ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

 
 10.1.5  ระยะเวลาการศึกษา 

 นกัศึกษาตอ้งมีกาํหนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑด์งัน้ี 
 หลกัสูตรปริญญาตรี(4 ปี)  ภาคปกติไม่เกิน  8 ปี  ภาคสมทบไม่เกิน 12 ปี 
 หลกัสูตรปริญญาตรี(5 ปี)  ภาคปกติไม่เกิน 10 ปี   ภาคสมทบไม่เกิน 15 ปี 
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10.1.6  ระบบการวดัผล   การประเมินผล   การสําเร็จการศึกษา 

 10.1.6.1  การวดัผล 
                                        ก)   การสอบ   นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้สอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบกลางภาค 

     และปลายภาค หากไม่เขา้สอบใหถื้อวา่สอบตกในคร้ังนั้น ผูท่ี้ 
     ขาดสอบจะตอ้งแจง้เหตุท่ีขาดสอบพร้อมหลกัฐานต่อสาํนกัทะเบียน  
     และประมวลผลโดยเร็วท่ีสุดเพื่อสาํนกัทะเบียนฯจะทาํรายงานเสนอ 
     ต่อคณบดีต่อไป 

           ข)   ผลการศึกษาแต่ละวิชา จะจดัออกเป็นลาํดบัข้ึนซ่ึงมีแตม้ประจาํดงัน้ี 
          ระดบัคะแนนตวัอกัษร         ความหมาย                                   แตม้ 

                 A             ดีเยีย่ม(Excellent)                         4.0  
             B+           ดีมาก(Very  Good)                 3.5 

                             B           ดี (Good)                                    3.0 
                               C+           ดีพอใช(้Fairly Good)          2.5 

                  C            พอใช ้(Fair)                           2.0  
                  D+          อ่อน (Poor)    1.5 
                 D        อ่อนมาก (Very Poor)                    1.0 

                            F                ตก (Fail)                                       0.0 
 

        ค)  นอกจากลาํดบัขั้นดงักล่าวในขอ้ ข  ผลการศึกษาของวิชาหน่ึง ๆ  
              อาจจะแสดงดว้ยสญัลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

W (Withdrawn)    หมายความวา่    ขอเพิกถอนวิชาโดยไดรั้บอนุมติั  และไม่ไดรั้บหน่วยกิต 
       P (In Progress)     หมายความวา่    ยงัไม่มีการวดัผล เน่ืองจากยงัมีการเรียนการสอนอยู ่
       I (Incomplete)      หมายความวา่    การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ อยูใ่นระหวา่งรอผลการศึกษา 
      V (Visitor)            หมายความวา่      การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังเป็นพิเศษ    
                                                               โดยไม่มีหน่วยกิตและการวดัผล   นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียน 
                                                               ไม่นอ้ยกวา่  80 %  
      S (Satisfactoy)     หมายความวา่     การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นกัศึกษาสอบผา่นในวิชานั้น 
      U(UnSatisfactoy) หมายความวา่     การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนซํ้า   
                                                                เพือ่เปล่ียน  U ใหเ้ป็น S 
     CS ( Credits from Standardized Tests) หมายความวา่   หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน 
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     CE (Credits from Examination)            หมายความวา่       หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การ 
                                                                      ทดสอบมาตรฐาน 
     CT  (Credits  from Training)                หมายความวา่    หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/การ 

                                                                     อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่ 
      สถาบนัอุดมศึกษา  

    CP ( Credits from Portfolio)                  หมายความวา่    หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  
    CW (Credits from Working)                  หมายความวา่     หน่วยกิตจากการประเมินผลการปฏิบติั 

 งานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  โดย    
หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา 

          ง)   การใหร้ะดบัคะแนน  A , B+,  B , C+,  C หรือ D+,  D จะกระทาํได ้
  ดงัน้ี 

                    1.  นกัศึกษาเขา้สอบ และ/หรือ  มีผลการเรียนท่ีประเมินไดเ้ป็นระดบั 
                                                      คะแนน 
                                                 2.  เปล่ียนจากสญัลกัษณ์  I  ภายใน  2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษา 
                                                ถดัไป 
                                    จ)   การใหร้ะดบัคะแนน F จะกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 
                                           1.  นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 
                                           2.  นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี  
                                           3.  นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบ   เน่ืองจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  
                                                ในวิชานั้น 
    4. นกัศึกษาทุจริตในการสอบ และไดรั้บการตดัสินใหส้อบตก 
          5.  เปล่ียนจากสญัลกัษณ์  I  เป็น  F  โดยอตัโนมติั เน่ืองจากไม่ปฏิบติั 
                                              ตามระเบียบของสญัลกัษณ์   I    หรือนกัศึกษาไม่ทาํการสอบ หรือ 
                                              ทาํงานตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนดใหเ้พื่ออาจารยผ์ูส้อนจะรายงาน 
                                                ผลการประเมินไดภ้ายใน 2 สปัดาห์แรกของภาคเรียนถดัไป 

ฉ)   การใหส้ญัลกัษณ์     “W”         จะกระทาํไดเ้ฉพาะวิชาท่ีนกัศึกษาได ้
                                                  ลงทะเบียนไวแ้ลว้  และไดรั้บอนุมติัใหข้อเพิกถอนวิชานั้น 
                                                  ภายในเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 ช)   การใหส้ญัลกัษณ์  I  ในวิชาใดจะกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 
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1.  นกัศึกษามีเหตุจาํเป็นสุดวสิยัเกิดข้ึนในช่วงเวลาใกลส้อบ     และ 
ระหวา่งสอบ    เช่น   การเจบ็ป่วย และไดรั้บอนุญาตใหล้าป่วยได ้ 
ฯลฯ   หรืออาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้สาขาวิชาเห็นสมควร  ใหร้อ
ผลการศึกษาเพราะนกัศึกษายงัทาํงาน        หรือส่วนประกอบ
การศึกษาของรายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ 

2.  การเปล่ียนสญัลกัษณ์    I      ใหเ้ป็นระดบัคะแนนท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพของการสอบ และ/หรือ  งานใหก้ระทาํ       เม่ือนกัศึกษาทาํ
การสอบ และ/หรือ  ทาํงานครบถว้นตามกาํหนดแลว้     ทั้งน้ีจะตอ้ง
ใหเ้สร็จส้ินภายใน    2     สปัดาห์แรกของภาคเรียนถดัไป  หากพน้
กาํหนดน้ีจะเปล่ียนสญัลกัษณ์  I  เป็น  F โดยอตัโนมติั 

            ซ)   การใหแ้ละการปฏิบติัเก่ียวกบัสญัลกัษณ์  V    จะกระทาํดงัน้ี 
1.  นกัศึกษาไดล้งทะเบียนวชิาในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟัง    ซ่ึงจะไดรั้บ

สญัลกัษณ์  V  และตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชา
เรียนปกติ 

2.  วิชาท่ีลงทะเบียนโดยไดรั้บสญัลกัษณ์   V   ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
หวัหนา้สาขาวชิา 

3.  นกัศึกษาจะใชว้ิชาท่ีเรียนโดยไดรั้บสญัลกัษณ์   V       เป็นวิชา
บงัคบัก่อนของรายวิชาต่อเน่ืองไม่ได ้

4.  มหาวิทยาลยัจะไม่นบัหน่วยกิต  ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชท่ี 
ไดรั้บสญัลกัษณ์  V และจะลงในใบรายงานผลการศึกษา โดยตอ้ง
ใชเ้วลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

           ฌ)   การใหร้ะดบัคะแนน S และ U  กระทาํในกรณีดงัดงัต่อไปน้ี 
                  1.  นกัศึกษาเขา้สอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได ้

 2.  อกัษร S เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศึกษาสอบได ้
 3.  อกัษร U เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศึกษาสอบตก 

             4.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอกัษร   U   ในกระบวนวิชาท่ีบงัคบัจะตอ้ง 
      ลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นซํ้ าอีก อกัษร  I , W, P, V , S   
      และ  U จะไม่ถูกนาํมาคาํนวณหาค่าลาํดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 
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10.1.6.2  การประเมินผลการศึกษา 
ก)  การประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละคน ใหก้ระทาํเม่ือส้ิน 

                                           ภาคการศึกษาแต่ละภาคเรียน 
ข)  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียใหน้บัเฉพาะรายวิชา         ท่ี 

                                           นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนและสอบตามหลกัสูตร และเป็นวิชา 
                                           ท่ีมีการวดัผล และไดร้ะดบัคะแนน A  B+  B  C+   C  D+  และ D   

ค)  นกัศึกษาตอ้งสอบไดทุ้กวิชาโดยไดร้ะดบัคะแนนไม่ตํ่ากวา่ D    
                 จึงจะถือวา่สอบได ้

ง)   นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได ้    เฉพาะในรายวิชาท่ีมีผลการ 
                                               เรียนตํ่ากวา่   C  โดยในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซํ้า จะนาํ 
                                               หน่วยกิต และแตม้ระดบัคะแนนท่ีไดม้าคาํนวณระดบัคะแนนเฉล่ีย 
                                               สะสมทุกคร้ัง 

                          จ)   การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาแต่ละคน 
                                            ใชว้ิธีดงัน้ี 
                                                     1.  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค(Grade Point Average)คาํนวณ 

    โดยใชผ้ลรวมของผลคูณระหวา่งหน่วยกิต กบั แตม้ระดบัคะแนน 

                                                    เฉล่ียของแต่ละรายวชิาของภาคนั้น   หารดว้ยผลรวมของ 

                                                    หน่วยกิตทุกรายวิชาท่ีศึกษาในภาคนั้น 
       2.  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม(Commulative Point Averge) 
                                                    คาํนวณโดยใชผ้ลรวมของผลคูณระหวา่งหน่วยกิต    กบัแตม้ระดบั  
                                                     คะแนนของแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาทั้งหมด   หารดว้ยผลรวมของ 
                                                    หน่วยกิตของรายวิชาท่ีศึกษาทั้งหมด นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา 
                                                    ใดมากกวา่หน่ึงคร้ังใหคิ้ดทุกคร้ัง 
  3.  การคาํนวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียและแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย   
                                                    สะสมจะใชจุ้ดทศนิยมสองตาํแหน่ง โดยปัดเศษท้ิงไปในทุกกรณี 

ฉ)  การบนัทึกผลการเรียน 
          1.  ใบรายงานผลการเรียนประจาํภาคเรียน (Grade  report)  มีการ           

                                                     บนัทึกผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน 
                                                     2.  ใบแสดงผลการเรียนรวม (Transcript) มีการบนัทึกผลการเรียน 

            ทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนและสอบผา่น กรณีท่ีมีการ 
            ลงทะเบียนซํ้า    ใหบ้นัทึกทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนและ    
      คาํนวณเฉล่ียสะสมทุกคร้ัง  
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                                    ช)  สาํหรับกรณีท่ีนกัศึกษาสอบตก  จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                                                      1.  นกัศึกษาท่ีสอบตกไดรั้บระดบัคะแนน   F   ในวชิาท่ีไม่ใช่วิชา 
                                                            เลือก ตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้ า 

        2.  นกัศึกษาท่ีสอบตกไดรั้บระดบัคะแนน    F     ในวิชาเลือก  อาจจะ 
              ลงทะเบียนวิชานั้นซํ้าอีก  หรือเลือกรายวิชาอ่ืนแทนได ้

ซ)   เม่ือนกัศึกษาสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามท่ีกาํหนดไว ้
                 ในหลกัสูตรแลว้    ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง  2.00   
                 นกัศึกษาอาจจะเรียนเพิ่มเติม    เพื่อใหไ้ดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
                 สะสม   2.00   จากระบบ  4  แตม้  ระดบัคะแนนได ้  
 

10.1.6.3  การสําเร็จการศึกษา 
 นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาและไดรั้บการเสนอใหไ้ดรั้บปริญญาตรี    

ตอ้งเรียนไดค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร       และขอ้กาํหนดของแต่ละสาขาวิชา    
และสอบไล่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมรวมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 จาก ระบบ 4 แตม้ ระดบัคะแนน 
 
10.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10.2.1  หลกัสูตร/สาขาวชิา ทีเ่ปิดสอน และจํานวนการรับนักศึกษา 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A.) 9     
   ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2549   จาํนวนนกัศึกษา 50 คน 

    หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (M.Ed.) 10 
                                 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2555     จาํนวนนกัศึกษา  50 คน 
                                 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552     จาํนวนนกัศึกษา  50 คน 
 
 
 

                                                           
9 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/15074 ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2549 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(1)/11997 ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม2549     
10 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/557 ลงวนัท่ี 21 มกราคม2557 

                                                           ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/9257 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2550   
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หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 11 
                                 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552     จาํนวนนกัศึกษา  50 คน 
 
 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ไดก้าํหนดช่ือเตม็และอกัษรยอ่ปริญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  ช่ือปริญญา ภาษาไทย      :   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
                       อกัษรยอ่      :   บธ.ม. 
   ช่ือปริญญา ภาษาองักฤษ  :  Master of Business Administration 
   อกัษรยอ่        :   M.B.A. 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ช่ือปริญญา ภาษาไทย         :   ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา)  
                       อกัษรยอ่      :   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
   ช่ือปริญญา ภาษาองักฤษ  :  Master of  Education  (Educational Administration) 
   อกัษรยอ่        :   M.Ed. (Educational Administration) 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทอ้งถ่ิน 
ช่ือปริญญา ภาษาไทย         :   รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารทอ้งถ่ิน)  
                       อกัษรยอ่      :   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
   ช่ือปริญญา ภาษาองักฤษ  :  Master of  Public Administration  (Local  Administration) 
   อกัษรยอ่        :   M.P.A. (Local  Administration) 

 

10.2.2   การจัดการศึกษา 
            มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาระบบทวิภาค    คือ ระบบท่ีแบ่งภาคการศึกษาในปีหน่ึง ๆ  

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  15 
สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนไม่นอ้ยกว่า 6  สัปดาห์แต่ไม่เกิน 8 สัปดาห์  ทั้งน้ีชัว่โมงเรียนของรายวิชาท่ีเปิด
สอนตอ้งเท่ากบัภาคการศึกษาภาคปกติ 

                                                           
11 ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/4886 ลงวนัท่ี 19 เมษายน2553                                   
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10.2.3  ระบบหน่วยกติ 
      การนบัหน่วยกิต   คือการนบัหน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหแ้ก่ 

 นกัศึกษา โดย 
ก)  วิชาท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ     

ใหมี้ค่าเป็น  1  หน่วยกิต 
              ข)  วิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติัทดลองไม่ตํ่าวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเป็น  
                     1  หน่วยกิต 
              ค)   การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
             ใหมี้ค่าเป็น  1 หน่วยกิต     
                ง)    จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และเง่ือนไข 
                  ของแต่ละหลกัสูตร 
  

10.2.4  การลงทะเบียน 
    การลงทะเบียนรายวิชาทั้งในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตร  มีหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 
  ก)  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน ตามวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการท่ีมหาวทิยาลยั  กาํหนด    

  โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  
ข)    ไม่สามารถลงทะเบียนตามวนัเวลาท่ีกาํหนดจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัการลงทะเบียนจาก 
        ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรฯเป็นกรณีพิเศษ 

  ค)   ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนล่าชา้จะตอ้งเสียค่าปรับและตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทาง 
          มหาวิทยาลยั 

ง)   นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  เป็นจาํนวนไม่เกินกวา่ 15   
       หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ เวน้แต่ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีสาํเร็จการศึกษา   
       หรือไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากผูอ้าํนวยการหลกัสูตรฯใหล้งทะเบียนไดน้อกเหนือ  
       หลกัเกณฑด์งักล่าว 

     จ)     การลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด สามารถใหล้งทะเบียนซํ้าได ้หากผล  
                     การศึกษาไดค้ะแนน C+  หรือตํ่ากวา่  โดยผลการศึกษาและหน่วยกิตเดิมของวิชาท่ี  
   ลงทะเบียนซํ้านั้นยงัคงนบัรวมอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาดว้ย 
      ฉ)  หากมีเหตุผลและความจาํเป็นพิเศษ    การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจาํนวนหน่วยกิต  
   แตกต่างไปจากเกณฑข์า้งตน้กท็าํได ้แต่ตอ้งไม่กระทบต่อมาตรฐาน      และ 

 คุณภาพการศึกษา 
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10.2.5 ระยะเวลาการศึกษา 
       ก)   หลกัสูตรการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้น 
                      สูงใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
                ข)   หลกัสูตรปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
                ค)  หลกัสูตรปริญญาเอก   สาํหรับผูส้าํเร็จปริญญาตรี  ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 8  ปีการ  
                      ศึกษา  สาํหรับผูส้าํเร็จปริญญาโท  ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 6  ปีการศึกษา 
        ง)   สาํหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด  บณัฑิต 
                         วิทยาลยัอาจผอ่นผนัใหน้กัศึกษาต่อเวลาการศึกษาไดค้ร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 
                         ปกติแต่ไม่เกิน 2 คร้ัง  ทั้งน้ีนกัศึกษาต่อเวลาการศึกษาได ้ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์
                         ดงัน้ี 

1) วิทยานิพนธ์มีผลกา้วหนา้อยา่งเด่นชดั 
2)  มีความจาํเป็นทางวิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสยั 

        จ)  กรณีนกัศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
    อาจไดรั้บการพิจารณาใหส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทได ้ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตาม 
    เง่ือนไขการสาํเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะ 
    กรรมการบริหารหลกัสูตรนั้น  และเสนอใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัอนุมติั 

 10.2.6   ระบบการวดัผล   การประเมินผล   การสําเร็จการศึกษา 
    10.2.6.1   การวดัผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจะแสดงเป็นสญัลกัษณ์และแตม้คะแนนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณขั้นต่างๆ ดงัน้ี 
            สญัลกัษณ์ลาํดบัขั้น            ความหมาย       แตม้คะแนน 
     A  EXCELLENCE           ดีเยีย่ม            4.00 
     B+  VERY  GOOD  ดีมาก             3.50 
     B  GOOD            ดี   3.00 
     C+  FAIRLY GOOD       ดีพอใช ้   2.50 
     C  FAIR            พอใช ้             2.00 
     D+  POOR          อ่อน             1.50 
     D  VERY POOR  อ่อนมาก            1.00 
     F  FAIL             ตก             0.00 
 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ ใหค้ะแนนเป็นตวัอกัษร S (ผลเป็นท่ีพอใจ)  
U (ผลไม่เป็นท่ีน่าพอใจ)   
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ผลการศึกษาของรายวชิาใดวชิาหน่ึง  อาจแสดงด้วยสัญลกัษณ์ I, W, P, V P 
 I   (Incomplete)   หมายความวา่  การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์  อยูใ่นระหวา่งการรอผลการศึกษา 
 W  (Withdrawal)   หมายความวา่  การเพิกถอนรายวิชาโดยไดรั้บอนุมติัไม่นบัหน่วยกิต 
 P  (In-Progress)   หมายความวา่   การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด  และยงัไม่มีการวดัผล 
 V   (Visitor)   หมายความวา่   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังโดย 
    ไม่นบัหน่วยกิตและไม่มีการวดัผล   
การให้คะแนน  A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D  จะกระทาํได้ดงันี ้ 

1.  มีผลการเรียนท่ีประเมินไดเ้ป็นระดบัแตม้คะแนน 
2.  เปล่ียนจากสญัลกัษณ์  I  ภายใน  2  สปัดาห์ของภาคการศึกษาถดัไป 

การให้คะแนน  F  กระทาํได้ดังนี ้
 1.   นกัศึกษาเขา้สอบและไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผล 
 2.   นกัศึกษาขาดสอบ 
 3.   นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบ  เน่ืองจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  ในรายวิชานั้น 
 4.   นกัศึกษาทุจริตในการสอบ 
 5.   เปล่ียนจากสญัลกัษณ์  I  เป็น  F  โดยอตัโนมติั  เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามระเบียบ              

การให้สัญลกัษณ์  I  ในรายวชิาใดวชิาหน่ึงกระทาํได้ดงันี ้
               1.  นกัศึกษามีเหตุจาํเป็นเขา้สอบไม่ได ้ เช่น  เจบ็ป่วยและไดรั้บอนุญาตจากอาจารย ์ 
                    ผูส้อนใหล้าป่วยได ้

  2.  นกัศึกษายงัปฏิบติังานไม่ครบตามเกณฑท่ี์ผูส้อนกาํหนด  และรายงานให ้ 
         ผูอ้าํนวยการ หลกัสูตรไดท้ราบดว้ยแลว้ 

การให้สัญลกัษณ์  V  กระทําได้  ดงันี ้
1. นกัศึกษาประสงคล์งทะเบียนเรียนรายวิชาในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟัง  ตอ้งไดรั้บอนุมติั  
     จากอาจารยผ์ูส้อนและผูอ้าํนวยการหลกัสูตรฯ  และตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตตามปกติ 

               2.  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟัง  จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ 
                     ร้อยละ  80 
 การให้สัญลกัษณ์  P  กระทาํได้  ดงันี ้

1. กระบวนวิชานั้นยงัมีการเรียนการสอนต่อเน่ืองอยู ่ยงัไม่มีการวดัและประเมินผล   
      ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ทั้งน้ี ใหใ้ชเ้ฉพาะบางกระบวนวชิาท่ีกาํหนดไว ้
      ในหลกัสูตร  
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2. อกัษร P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรั้บการวดัและประเมินผลแลว้ ทั้งน้ี ไม่เกินวนัสุดทา้ย 
      ของกาํหนดการสอบไล่ประจาํภาคการศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถดัไป   
      หากพน้กาํหนดดงักล่าว วิทยาลยัจะเปล่ียนอกัษร P ใหเ้ป็นแตม้คะแนน F หรือ 
      อกัษร U  

 

10.2.6.2 การสําเร็จการศึกษา 
ก) นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัสาํเร็จการศึกษา จะตอ้งผา่นเง่ือนไข     

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
ประกาศนียบตัร และ ประกาศนียบตัรชั้นสูง  ตอ้งเรียนครบตามจาํนวนหน่วยกิตท่ี 

กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร   และจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
  ปริญญาโท แผน  ก 

        แบบ  ก 1     เสนอวิทยานิพนธ์และผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดย 
คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง
ไดรั้บการตี พมิพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสาร ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้น หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ี ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

        แบบ ก 2      ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้งไดรั้บ 
คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และผา่นการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย   โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  
และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได ้  รับการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ย
ดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการตอบรับให้
ตีพิมพใ์นวารสาร  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น     หรือส่ิงพิมพ์
ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding ) 
 

    แผน ข     ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้งไดรั้บ 
                คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00  และสอบผา่นประมวลความรู้ดว้ย 
                ขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่า ในสาขาวิชานั้น 
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    ปริญญาเอก 
         แบบ 1      สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา   ตามหลกัเกณฑแ์ละ  

                  เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดและสอบผา่นการวดัคุณสมบติัเพื่อเป็น 
       ผูมี้สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ และเสนอวิทยานิพนธ์ ทั้งสอบผา่นปาก 
       เปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์จะตอ้งประกอบดว้ย 
       ผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั ซ่ึงผลงานวิทยานิพนธ์ 
                                                    จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงาน หรือ 
                                                    ส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสาร หรือ   
                                                    ส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง 
                                                    ( Peer Review ) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  
                                                     

     แบบ  2     ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้งไดรั้บ 
คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00  สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย   
1 ภาษา ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และสอบ 
ผา่นการวดัคุณสมบติั เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ และเสนอ 
วิทยานิพนธ์ ทั้งสอบผา่นปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอก 
สถาบนั ซ่ึงผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย 
ดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการตอบรับให ้
ตีพมิพใ์นวารสาร  หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์ และเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้น 

               ข)    เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเนชัน่        วา่ดว้ยการพิจารณา 
         เกียรติและศกัด์ิของนกัศึกษานกัศึกษาจะไดรั้บปริญญาในหลกัสูตรต่างๆของ 
     บณัฑิตวิทยาลยั 

    ค)   ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในการศึกษาและระเบียบ 
        ของบณัฑิตวิทยาลยัแลว้ 
    ง)   ไดช้าํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัเนชัน่กาํหนดครบถว้นแลว้ 

          จ)   เป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นระหวา่งไดรั้บโทษทางวินยัของนกัศึกษา  
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หมวด 11 
อตัราค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

 

มหาวิทยาลยัจดัเกบ็ค่าเล่าเรียน  ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนกัศึกษาในอตัรา ดงัน้ี 
 

11.1 ระดับปริญญาตรี 
11.1.1 หมวดค่าเล่าเรียน 1 

ทุกหลกัสูตรเหมาจ่ายหลกัสูตรละ   240,000 บาท 
          แบ่งจ่าย ภาคการศึกษาละ      30,000 บาท 
 

  11.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ประกอบดว้ย 
   (1)   ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนบณัฑิต             คร้ังละ          3,000   บาท 

      (4)  ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพของนกัศึกษา  
            (ขอลา หรือสัง่พกั)     คร้ังละ          3,000   บาท            

       (5)   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนด    วนัละ              200   บาท 
 (6)   ค่าธรรมเนียมการขอเพิม่-ขอลด หรือเพิกถอนวิชาเรียน วชิาละ   100   บาท 
 (7)   ค่าธรรมเนียมยา้ยคณะหรือสาขาวิชา         คร้ังละ      100   บาท 
            (8)   ค่าธรรมเนียมทาํบตัรนกัศึกษาทดแทน              คร้ังละ      300   บาท 

 (9)   ค่าธรรมเนียมคืนสภาพนกัศึกษา         ภาคเรียนละ 3,000   บาท   
 (10) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน                คร้ังละ    600  บาท 
          (11) ค่าธรรมเนียมการสอบวดัความรู้                          วชิาละ              500  บาท 
 
 
 
 
                                                           
1  ดงัแสดงในภาคผนวกหมายเลข 15      ตามมติประชุมสภามหาวทิยาลยัเนชัน่ คร้ังท่ี 1/2555  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2555  

                                                                 ตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0505(6)/8607   
                                                                 ลงวนัท่ี  8  มิถุนายน 2555 
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 11.1.3   หมวดเบ็ดเตลด็   ประกอบดว้ย 
             (1)   ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ) ฉบบัละ    100  บาท  
      (2)   ค่าใบรับรอง  (ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ)       ฉบบัละ    100  บาท 
        (3)   ค่าปรับคืนหนงัสือหอ้งสมุดชา้กวา่กาํหนด        วนัละ           10  บาท 

        (4)   ค่าใบคาํร้องทุกประเภท         ใบละ             20  บาท 
       (5)  ค่าคดัสาํเนาเอกสาร          ใบละ    120  บาท 

 
11.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

11.2.1 หมวดค่าเล่าเรียน   
ใชร้ะบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต           หลกัสูตรละ  500,000  บาท 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต         หลกัสูตรละ  120,000  บาท  
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรละ  120,000  บาท 

 
          11.2.2   หมวดค่าธรรมเนียม  ประกอบดว้ย 
            (1)  ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนมหาบณัฑิต                      คร้ังละ     3,000  บาท 
                       (2)  ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้ขอ้เขียน            คร้ังละ      3,000  บาท 

            (3)  ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้ปากเปล่า                   คร้ังละ     3,000  บาท 
                      (4)   ค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์              คร้ังละ     8,000  บาท 
                      (5)   ค่าธรรมเนียมการสอบคน้ควา้อิสระ             คร้ังละ     5,000  บาท 
                      (6)   ค่าธรรมเนียมสอบนอกตาราง              วิชาละ     5,000  บาท 

(7)   ค่าธรรมเนียมรักษาสภานภาพของนกัศึกษา    ภาคเรียนละ    1,000  บาท                      
(8)   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนด      วนัละ         200  บาท                      
(9)   ค่าธรรมเนียมการขอเพิม่/ขอลดหรือขอเพิกถอน     วิชาละ       100  บาท                       

                    (10)   ค่าธรรมเนียมยา้ยคณะหรือสาขาวิชา                คร้ังละ       100  บาท 
                    (11)   ค่าธรรมเนียมทาํบตัรนกัศึกษาทดแทน                คร้ังละ       300  บาท 

                     (12)   ค่าธรรมเนียมคืนสภาพนกัศึกษา               ภาคเรียนละ    3,000  บาท
             (13) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน                                  คร้ังละ       600  บาท   
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11.2.3  หมวดเบ็ดเตลด็   ประกอบดว้ย 
         (1)  ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ)   ฉบบัละ      100  บาท  
  (2)  ค่าใบรับรอง  (ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ)       ฉบบัละ      100  บาท 
    (3)  ค่าปรับคืนหนงัสือหอ้งสมุดชา้กวา่กาํหนด        วนัละ        10  บาท 
  (4)  ค่าใบคาํร้องทุกประเภท                   ใบละ        20  บาท 
    (5)  ค่าคดัสาํเนาเอกสาร                    ใบละ      120  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

36

หมวด 12 
วธีิการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ 

 
12.1 วธีิการรับนักศึกษา 
 12.1.1  หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกผู้สมัครเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเนชัน่  ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ผูท่ี้สมคัรสอบตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกตามระบบ โดยจะตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกซ่ึง
คณะกรรมการสอบคดัเลือกพิจารณา ดงัน้ี 

ก) ศกัยภาพ  บุคลิกภาพ  ความตั้งใจจริง  ความพร้อมในการเรียน ความใส่ใจศึกษา  
       ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข) ทดสอบความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ ทกัษะ  และหลกัการในสาขาวชิานั้น ๆ  
ค) ทดสอบความถนดัทางภาษาองักฤษ ( Grammar, Comprehensive  and Listening) 

(ผูท่ี้สอบผา่น TOFEL 450 คะแนนข้ึนไป  หรือเทียบเท่า ไม่ตอ้งสอบความถนดัทางภาษาองักฤษ) 
 

12.1.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
ก) ผูส้มคัรหลกัสูตรปริญญาตรี 4 หรือ 5 ปี ตอ้งสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า  หรือสาํเร็จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
  ข)   ผูส้มคัรหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี   ตอ้งสาํเร็จการศึกษาจากระดบัประโยค
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
  ค)   ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคท่ีสังคมรังเกียจ    หรือติดยาเสพติดและแพทย ์
มีความเห็นวา่มีสุขภาพเหมาะสมท่ีจะเรียนได ้
  ง)    มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ก) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดกไ็ดจ้ากสถาบนั 

การศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
ข) มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี ตลอดหลกัสูตร ไม่ตํ่ากวา่ 2.30  และ/ 

หรือ ประสบการณ์การทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ค) เป็นผูท่ี้มีสุขภาพ ร่างกายแขง็แรง  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 

 

12.2  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอืน่ 
  การโอนนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั        ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัเนชัน่    วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารเทียบวิชาเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. 2545 
 

12.3   วธีิการให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
ระดับปริญญาตรี 
นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 

ก)  ตาย 
ข)  ลาออก 
ค) โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัอ่ืน 
ง)  ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
จ)  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
ฉ)  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนกัศึกษา       หรือกระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความ 

เส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง และมหาวิทยาลยัเห็นสมควรใหถ้อนช่ือจากทะเบียนนกัศึกษา 
  ช)   มีผลการศึกษาอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 

1. ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้ภาค การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
2. ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.75   ในสองภาคการศึกษาติดต่อกนั โดยเร่ิม 

นบัจากภาคการศึกษาท่ีสองท่ีเขา้ศึกษาเป็นตน้ไป 
ญ)   ไม่สามารถเรียนสาํเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกาํหนดในหลกัสูตร 

นบัตั้งแต่ภาคแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 
ฎ)    เรียนจบครบตามหลกัสูตรและไดรั้บปริญญา 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

ก)    สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
ข)    ผลการเรียนมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 3.00  ภายในระยะเวลา การศึกษาของ    

     แต่ละหลกัสูตร   นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
ค)    ยืน่ใบลาออกต่อผูอ้าํนวยการหลกัสูตรฯ 
ง)    ขาดการติดต่อกบัมหาวิทยาลยัเป็นเวลาติดต่อกนั 30 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี  
        ลงทะเบียนเรียน 
จ)    เป็นผูก้ระทาํผดิกฎหมายหรือศีลธรรมอยา่งร้ายแรงหรือสร้างความเส่ือมเสียต่อ 

        ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั หรือกระทาํผดิต่อระเบียบวินยัอยา่งร้ายแรง 
 ฉ)    ถึงแก่กรรม   

 
12.4 วนัิยและการลงโทษนักศึกษา 

12.4.1  วนัิยนักศึกษา 
ก)   นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ หรือประกาศของ 

มหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด 
ข)   นกัศึกษาตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคีระหวา่งกนัและตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสงบ 

เรียบร้อย เกียรติภูมิ และศกัด์ิศรีของมหาวิทยาลยั 
ค)   นกัศึกษาตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน   ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลยั  

ไม่ประพฤติในส่ิงท่ีอาจนาํความเส่ือมเสียมาสู่มหาวิทยาลยั 
ง)   นกัศึกษาตอ้งไม่ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด  เล่นการพนนั       หรือ กระทาํการอ่ืนใด  

ในลกัษณะท่ีเหมือนกบัการพนนั หรือก่อเหตุทะเลาะววิาทภายในมหาวิทยาลยั 
จ)   นกัศึกษาตอ้งเคารพและเช่ือฟังคาํสัง่ และคาํตกัเตือนโดยชอบของบุคคลต่อไปน้ี 

1. อาจารยป์ระจาํ   อาจารยพ์ิเศษ   อาจารยป์กครอง  หรือ   เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
 มอบหมาย 

2. หวัหนา้สาขาวชิา 
3. คณบดี 
4. รองอธิการบดี 
5. อธิการบดี 
6. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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            ฉ)  นกัศึกษาท่ีเขา้มาในมหาวิทยาลยัตอ้งมีบตัรประจาํตวันกัศึกษาพกติดตวัอยูเ่สมอ  
และตอ้งแต่งกายตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ 
                      ช)  ในขณะอยูใ่นชั้นเรียน  นกัศึกษาตอ้งเคารพและเช่ือฟังคาํสัง่  หรือคาํตกัเตือนของ
อาจารยผ์ูส้อน ไม่สูบบุหร่ี หรือแสดงกริยาวาจา อนัไม่สมควร 

           ซ)   นกัศึกษาตอ้งเคารพและเช่ือฟังคาํสัง่ หรือคาํตกัเตือนของกรรมการสอบ    หรือ  
เจา้หนา้ท่ีควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

           ฌ)   นกัศึกษาตอ้งไม่ประพฤติตนหรือกระทาํการใด  ๆ  อนันกัศึกษาท่ีดีทั้งหลายไม่ 
พึงปฏิบติั 

 
 12.4.2  บทลงโทษ 

ก) นกัศึกษาท่ีประพฤติหรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินยันกัศึกษา 
ถือวา่เป็นผูก้ระทาํผดิวนิยั 

ข) การพิจารณาลงโทษผูก้ระทาํผดิระเบียบวินยัสามารถกระทาํไดด้งัน้ี 
1. เรียกตวัมาตกัเตือน 
2. ภาคทณัฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ตดัคะแนนความประพฤติ 
4. ใหพ้กัการเรียน 
5. ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

ค) การตดัคะแนนความประพฤติ 
1. ใหน้กัศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะท่ีมี 
       สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
2. การตดัคะแนนแต่ละคร้ังใหต้ดัไดไ้ม่ตํ่ากวา่คร้ังละ 5 คะแนน แต่จะเป็นเท่าใด  

                                   ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูมี้อาํนาจสัง่ตดัคะแนนความประพฤติของนกัศึกษา 
3. นกัศึกษาผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง    รวมกนัเกินกวา่ 40  

                                   คะแนน    แต่ไม่ถึง  60  คะแนน    ตอ้งถูกลงโทษใหพ้กัการศึกษา    มีกาํหนด  
                                   1   ภาคการศึกษา 

4. นกัศึกษาผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง     รวมกนัเกินกวา่   60  
                                   คะแนน   แต่ไม่ถึง  80  คะแนน    ตอ้งถูกลงโทษใหพ้กัการศึกษา    มีกาํหนด  

       2   ภาคการศึกษา 
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5. นกัศึกษาผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง     รวมกนัเกินกวา่   80  
                                   คะแนน  แต่ไม่ถึง  100  คะแนน   ตอ้งถูกลงโทษใหพ้กัการศึกษา   มีกาํหนด  
                                   4   ภาคการศึกษา 

6. นกัศึกษาผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  รวมกนัครบ 100 คะแนน     
                                   ตอ้งถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

ง)   ใหบุ้คคลขา้งทา้ยน้ี มีอาํนาจสัง่ลงโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํผดิวนิยั ดงัน้ี 
       1.   อาจารยป์ระจาํ   หรือ อาจารยพ์ิเศษ      มีอาํนาจสัง่ลงโทษโดยการเรียกตวัมา     
              ตกัเตือน     ภาคทณัฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร    หรือตดัคะแนนความประพฤติ 

      คร้ังละไม่เกิน 10 คะแนน 
       2.   อาจารยป์กครองหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมีอาํนาจสัง่ลงโทษโดยการ 
              เรียกตวัมาตกัเตือน   ภาคทณัฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร    หรือตดัคะแนนความ 
              ประพฤติ  คร้ังละไม่เกิน 20 คะแนน 
       3.    คณบดีหรือหวัหนา้สาขาวิชา มีอาํนาจสัง่ลงโทษโดยการเรียกตวัมาตกัเตือน           
              ภาคทณัฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร    หรือตดัคะแนนความประพฤติ       คร้ังละ      
              ไม่เกิน 30 คะแนน 
       4.    อธิการบดีมีอาํนาจสัง่ลงโทษโดยการเรียกตวัมา  ตกัเตือน   ภาคทณัฑเ์ป็น 
              ลายลกัษณ์อกัษร หรือตดัคะแนนความประพฤติ คร้ังละไม่เกิน 40 คะแนน  
              และมีอาํนาจสัง่ลงโทษใหพ้กัการเรียน หรือ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
ช)   นกัศึกษาผูใ้ดตอ้งคาํพิพากษาใหล้งโทษจาํคุก  ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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หมวด 13 
เคร่ืองแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 

 
13.1 การกาํหนดเคร่ืองแบบนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา 
 

 มหาวิทยาลยักาํหนดใหมี้เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายของสถาบนั และการแต่งการของนกัศึกษาชาย 
และนกัศึกษาหญิง 

13.1.1 นักศึกษาชาย 
 เคร่ืองแต่งกายประกอบดว้ย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไม่มี
ลวดลายใดๆ ผกูเนคไทของมหาวิทยาลยัสีนํ้ าเงิน ชายเส้ือตอ้งไวใ้นกางเกงตลอดเวลา  สายเขม็ขดัหนงั
สีดาํ ติดหวัเขม็ขดัท่ีมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยั ตามแบบและขนาดท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  รองเทา้หนงั
หุม้สน้สีดาํ 

 
13.1.2 นักศึกษาหญงิ 

นักศึกษาช้ันปีที ่ 1 
เคร่ืองแต่งกายประกอบดว้ย กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า สีดาํ ไม่มีลวดลาย เส้ือสีขาว 

คอเช้ิตแขนสั้น  แนวสาบอกไม่มีกระเป๋า  ติดกระดุมโลหะเงินป้ัมเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยั 4 ดุม  
ชายเส้ือตอ้งไวใ้นกระโปรงตลอดเวลา  ติดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยัท่ีกลางอกเส้ือดา้นซา้ย  สายเขม็ขดั
หนงัสีดาํหรือสีนํ้าตาล  ติดหวัเขม็ขดัท่ีมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยัตามแบบและขนาดท่ี มหาวทิยาลยั
กาํหนด  รองเทา้ผา้ใบสีขาวและถุงเทา้สีขาว 

  นักศึกษาช้ันปีที ่ 2 ขึน้ไป 

          วนัเรียนปกติ  เคร่ืองแต่งกายประกอบดว้ย  กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า  สีดาํ  
ไม่มีลวดลาย เส้ือสีขาวคอเช้ิตแขนสั้น แนวสาบอกไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมโลหะเงินป้ัมเคร่ืองหมายของ
มหาวิทยาลยั 4 ดุม  ชายเส้ือตอ้งไวใ้นกระโปรงตลอดเวลา  ติดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยักลางอกเส้ือ 
ดา้นซา้ย  สายเขม็ขดัหนงัสีดาํหรือสีนํ้าตาล ติดหวัเขม็ขดัท่ีมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยัตามแบบและ
ขนาดท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดรองเทา้คชัชูหนงัหุม้สีดาํหรือ สีนํ้ าตาลไม่มีลวดลาย   สน้สูงไม่เกิน 2 น้ิว            

 (ภาพเคร่ืองแบบของนกัศึกษา  ปรากฏในสาระภาคผนวก  หมายเลข   16 ) 
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13.2 การให้สวสัดิการแก่นักศึกษา 
1. หอพกันกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ จดับริการหอพกัท่ีสะอาด  ปลอดภยั  สวยงาม และ มีอาจารยดู์แล 
อยา่งใกลชิ้ด   มี 2 อาคาร  แยกเป็นหอพกันกัศึกษาชาย  และหอพกันกัศึกษาหญิง   

2. การประกนัอุบติัเหตุสาํหรับนกัศึกษา 
เพื่อเป็นการส่งเสริมสวสัดิการใหค้วามคุม้ครองการสูญเสียชีวิตและอวยัวะ    เน่ืองจาก 

อุบติัเหตุ   และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของนกัศึกษาท่ี
เจบ็ป่วย มหาวทิยาลยัเนชัน่จึงกาํหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งทาํประกนัอุบติัเหตุ โดยมหาวิทยาลยั เป็น
ผูค้ดัเลือกบริษทัประกนัภยั  ท่ีใหผ้ลประโยชน์กบันกัศึกษามากท่ีสุด   โดยนกัศึกษาตอ้งเสียค่าประกนั
อุบติัเหตุ ท่ีมหาวิทยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 

3. การใหบ้ริการเก่ียวกบัการเรียนวิชาทหาร 
มหาวิทยาลยัเนชัน่   ดว้ยความร่วมมือกบัมณฑลทหารบกท่ี   32        ค่ายสุรศกัด์ิมนตรี      

จงัหวดัลาํปาง  มีการใหบ้ริการการเรียนวิชาทหาร  สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะศึกษาวิชา
ทหารจนกระทัง่สาํเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 5 ซ่ึงนกัศึกษาวิชาทหารจะไดรั้บสิทธิพิเศษ  ดงัน้ี 

1) ขอยกเวน้การเขา้รับราชการสาํหรับนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนวิชาทหารอยู ่
2) ขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ    สาํหรับนกัศึกษาที 

ไม่เรียนวิชาทหาร   ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู ่แต่ทั้งน้ีจะขอผอ่นผนัไดอ้ายไุม่เกิน 26  ปี   
4. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  มหาวิทยาลยัเนชัน่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตรองรับ 

นกัศึกษาทุกคน  ทุกอาคาร รวมไปถึงหอพกั เปิดบริการทั้งกลางวนั กลางคืน รวมถึงเสาร์-อาทิตย ์ 
 5.   ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา       โดยการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม   ประเพณี   กีฬา    บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  ตามความสมคัรใจและความสนใจของ
นกัศึกษา       นาํโดยฝ่ายกิจการนกัศึกษา    ซ่ึงจะสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์      ส่งเสริมพลานามยั และปลูกฝังคุณธรรมใหก้บันกัศึกษา  เพื่อสามารถออกไปใชชี้วิต
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     โดยนกัศึกษาสามารถตั้งกลุ่มขอเปิดชมรมได ้
 6.  บริการดา้นกีฬา    มหาวิทยาลยัจดัใหมี้สนามกีฬาซ่ึงตั้งอยูใ่นภูมิทศันท่ี์สวยงาม      อาทิ  
สระวา่ยนํ้า  สนามเทนนิส   ฟุตบอล   กอลฟ์   บาสเกตบอล   วอลเลยบ์อล  เปตอง ฯลฯ   
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หมวด 14 
การกาํหนดตาํแหน่ง  คุณสมบัตขิองผู้บริหาร  คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที ่ การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน    ค่าสอน    ค่าชดเชย  
ค่าตอบแทน หลกัเกณฑ์การจ้างและการเลกิจ้าง  และสวสัดกิารของ

ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
 

14.1  ตําแหน่งและคุณสมบัตทิางการบริหารและทางวชิาการของคณาจารย์และเจ้าหน้าที ่
 

 มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดตาํแหน่งไว ้ 3  ประเภท   คือ   ตาํแหน่งทางดา้นวิชาการ   ตาํแหน่งทัว่ไป    
ตาํแหน่งทางบริหาร 
 14.1.1  ตําแหน่งทางวชิาการ 
             14.1.1.1  ตาํแหน่งทางวิชาการ  มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ศาสตราจารย ์ 
(2) รองศาสตราจารย ์  
(3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
(4) อาจารย ์  

              14.1.1.2  คุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
            ผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการตอ้งมีคุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม   ตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    

14.1.2 ตําแหน่งทัว่ไป(บริการทางวชิาการ)   
     14.1.2.1  ตาํแหน่งทัว่ไป(บริการทางวิชาการ)  มีดงัต่อไปน้ี 

(1) หวัหนา้ฝ่าย 
(2) หวัหนา้งาน 
(3) เจา้หนา้ท่ี หรือพนกังาน 

14.1.2.2   คุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งทัว่ไป(บริการทางวิชาการ) 
   ผูด้าํรงตาํแหน่งทัว่ไป (บริการทางวชิาการ) ตอ้งมีคุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะ 

ตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ย   การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 



 
 

 

44

14.1.3  ตําแหน่งทางบริหาร  มีดังต่อไปนี ้
(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี  และผูช่้วยอธิการบดี    
(3) คณบดี รองคณบดี และหวัหนา้สาขา 
(4) ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร หรือหวัหนา้ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  

 
14.1.4  คุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทางด้านบริหาร   

 อธิการบดี 
 ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษา เอกชน 
 รองอธิการบดี 
 ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อาํนวยการ  และหัวหน้าสาขาวชิา หัวหน้างาน 

  ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 

 
14.2   การกาํหนดอตัราขั้นเงนิเดือนและการขึน้เงินเดือน 
 มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดอตัราขั้นเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนใหแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ทั้งน้ีในการพิจารณาอตัราขั้นเงินเดือนและการข้ึน
เงินเดือนดงักล่าวในแต่ละคร้ังใหพ้ิจารณาจากผลการปฏิบติังาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลยั และการพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  14.2.1  การกาํหนดอตัราขั้นเงินเดือน 

 มหาวิทยาลยัเนชัน่ไดก้าํหนดอตัราขั้นเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนของผูด้าํรง 
ตาํแหน่งทางการบริหาร และตาํแหน่งทางวชิาการ    ดงัน้ี 
  (ก)  เงินประจาํตาํแหน่งทางการบริหาร 
   (1) ตาํแหน่งรองอธิการบดี             อตัราเดือนละ  10,000-30,000 บาท 
   (2) ตาํแหน่งผูช่้วยอธิการบดี  อตัราเดือนละ     3,000- 5,000 บาท 

(3) ตาํแหน่งคณบดี หวัหนา้ศูนยน์อกท่ีตั้ง ผูอ้าํนวยการ 
                อตัราเดือนละ       5,000  บาท 
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(4) ตาํแหน่งประธานหลกัสูตร ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร                                   
       อตัราเดือนละ    2,000  บาท 

(5) ตาํแหน่งรองคณบดี   อตัราเดือนละ    2,000-3,000 บาท 
(6) ตาํแหน่งหวัหนา้สาขา   อตัราเดือนละ    2,000-3,000 บาท 
(7) ตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มวิชา/หวัหนา้งานอตัราเดือนละ    2,000-3,000 บาท 
 

  (ข)   เงินประจาํตาํแหน่งทางวิชาการ 
   (1) ตาํแหน่งศาสตราจารย ์              อตัราเดือนละ             25,000  บาท 
   (2) ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  อตัราเดือนละ             10,000-15,000 บาท 
   (3) ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    อตัราเดือนละ               6,000  บาท 
   

14.2.2 การขึน้เงินเดือน 
(ก)   มหาวิทยาลยัจะปรับอตัราเงินเดือนใหก้บับุคลากร โดยมีการพจิารณาปีละหน่ึงคร้ัง

และใหถื้อผลงานท่ีไดป้ฏิบติัในรอบปีตามขอ้ตกลงการปฏิบติังาน 
(ข)  บุคลากรท่ีไดรั้บการพิจารณาปรับอตัราเงินเดือนประจาํปีตอ้งเป็นบุคลากรท่ีผา่นการ

ทดลองงานแลว้ 
(ค)  มหาวิทยาลยัจะปรับอตัราเงินเดือนใหบุ้คลากรเป็นอตัราร้อยละของเงินเดือนของ

บุคลากรแต่ละคน ตามผลงานท่ีไดป้ฏิบติัในรอบปี หรือตามขอ้ตกลงการปฏิบติังาน 
(ง)  อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บอนุญาตใหศึ้กษาต่อและมีคุณวฒิุเพิ่มข้ึนจะไดรั้บการปรับอตัรา

เงินเดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ืน่คาํขอปรับคุณวฒิุ ดงัน้ี 
 (1) วฒิุปริญญาตรี ศึกษาต่อไดว้ฒิุปริญญาโท ไดป้รับอตัราเพิ่ม 2,000 บาท 
 (2) วฒิุปริญญาโท ศึกษาต่อไดว้ฒิุปริญญาเอก ไดป้รับอตัราเพิ่มตามท่ีมหาวิทยาลยั 

      เห็นสมควรแต่จะไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
 (ช)  ค่าตอบแทนการสอนกรณีการสอนเกินกวา่จาํนวนชัว่โมงท่ีมหาวทิยาลยัไดก้าํหนด

ภาระการสอนตามปกติของบุคลากรของมหาวิทยาลยัไว ้มหาวิทยาลยัจะตอบแทนการสอน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
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14.3  หลกัเกณฑ์การจ้าง  และการเลกิจ้าง 
14.3.1 การคดัเลอืกและการแต่งผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที ่

(1) วิธีการสรรหา  และคดัเลือกผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ และเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 

(2) การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจา้ง  หลกัเกณฑก์ารทดลองปฏิบติังานการกาํหนดวนั  
เวลาทาํงาน  วนัลา   ลาเพ่ือการศึกษาต่อ   วนัหยดุ   ภาระการสอน   การจ่าย
เงินเดือน  ค่าสอน  ค่าชดเชย  การทาํงานล่วงเวลา   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัเนชัน่   วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558  ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่าว
ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการทาํงาน        และ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

(3) การแต่งตั้งอธิการบดี  รองอธิการบดี  และคณาจารย ์ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

(4) การแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 

 
14.3.2 การส้ินสุดสถานภาพของบุคลากร 

14.3.2.1  การพน้สภาพการเป็นผูบ้ริหาร   คณาจารย ์  และเจา้หนา้ท่ี 
(1) ตาย  
(2) ลาออก 
(3) ส้ินสุดสญัญา  หรือตามเง่ือนไขของสญัญา 
(4) เกษียณอาย ุ เม่ือมีอายคุรบ   60     ปีบริบูรณ์ 
(5) ถูกถอดถอนจากตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(6) พน้สภาพตามเหตุท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ย       การคุม้ครองการ

ทาํงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังาน  ในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

14.3.2.2 การสอบสวน  การพกังาน  การอุทธรณ์ 
การสอบสวน  การพกังาน  การอุทธรณ์ร้องทุก   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
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และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเนชัน่  วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  ซ่ึง
หลกัเกณฑด์งักล่าว  ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการ
ทาํงาน  และผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 
14.4 สวสัดิการของคณาจารย์และเจ้าหน้าที ่

มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดใหส้วสัดิการแก่คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ี  โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการ 
มหาวิทยาลยัเป็นผูก้าํกบัดูแล  ดงัน้ี 

(1) สวสัดิการกองทุนเงินสาํรองเล้ียงชีพ 
(2) สวสัดิการกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม 
(3) สวสัดิการประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม 
(4) สวสัดิการค่าล่วงเวลา  ค่าทาํงานในวนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
(5) สวสัดิการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินทางไปปฏิบติังาน 
(6) สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าท่ีพกัอาศยัของบุคลากร 
(7) สวสัดิการเงินช่วยเหลือการฌาปณกิจศพ 
(8) ทุนการศึกษาสาํหรับบุคลากร 

 
(รายละเอียดขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 

ปรากฏในสาระภาคผนวก  หมายเลข  17 ) 
 (แผนภูมิการจดัแบ่งสายงาน  โครงสร้างองคก์ร  และหน่วยงาน   

ปรากฏในสาระภาคผนวกหมายเลข 18 ) 
 

 
 


