ข้ อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชั่น
ออกตามความในมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

ข้ อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชั่น
ออกตามความในมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
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ข้ อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชั่น
พ.ศ. 2558
ออกตามความในมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาํ เนิ นโครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ดาํ เนิ นการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเนชัน่
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 นั้น ทางคณะกรรมการตรวจเยีย่ มมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง/พัฒนา
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ให้มีการจัดทําข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชัน่ ฉบับใหม่เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั
ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยเนชัน่ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติให้ความ
เห็นชอบดังนี้
ข้อ 1 ข้อกําหนดนี้ เรี ยกว่า “ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชัน่ พ.ศ. 2548 ออกตามความใน
มาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ข้อกําหนดนี้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกําหนดมหาวิทยาลัยโยนก พ.ศ. 2548
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อกําหนดนี้

2

หมวด 1
ชื่อและประเภท
1.1 ชื่อของสถาบัน
ชื่อเต็มภาษาไทย
อักษรย่ อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่ อ

: มหาวิทยาลัยเนชัน่
: มนช.
: NATION UNIVERSITY
: NTU.

1.2 ประเภทของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเนชัน่ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “มหาวิทยาลัย”
ในข้อกําหนดนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเนชัน่

หมวด 2
วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยเนชัน่ จัดตั้งโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู ้ดา้ นวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ ใฝ่ เรี ยนรู ้และมี
คุณธรรม
2. เพื่อสนับสนุ นการผลิตงานวิชาการ งานวิจยั ที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู ้ให้
สังคม
3. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่อง
4. บริ หารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็งในด้านบุคลากรและด้านปฏิบตั ิการ เพื่อรองรับ
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
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2.2 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเนชัน่ มีความเชื่อมัน่ ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนอยูก่ บั ปั ญญา ความรู ้ และความเอื้ออาทร
ที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ” เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
หากได้รับโอกาส บนพื้นฐานแห่ งความเชื่อนี้ มหาวิทยาลัยจึงยึดมัน่ ในปรัชญาที่ว่า “ปั ญญาเพิ่มพูน
คุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)

2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู ้ดา้ นวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิ ต ผลงานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ รวมทั้ง ถ่ ายโอนความรู ้ และให้บริ ก ารเชิ ง วิ ช าการ
วิชาชีพแก่สงั คม
3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บริ หารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

2.4 เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “เรี ยนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา”

2.5 อัตลักษณ์ (3 Skills)
1. ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skills)
2. ทักษะด้านการสื่ อสาร (Communication Skills)
3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills)
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หมวด 3
ทีต่ ้งั และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
3.1 ทีต่ ้งั 1
ที่ต้ งั และที่ทาํ การของมหาวิทยาลัยเนชัน่ ตั้งอยูท่ ี่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบล
พระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณี ย ์ 52000 เบอร์ โทรศัพท์ 0-5426-5170 – 6
เบอร์โทรสาร 0-5426-5184
3.2 แผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่กว้างขวาง มีภูมิทศั น์สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่ดี
การคมนาคมสะดวกสบาย และอยูใ่ กล้กบั สถานที่ราชการของจังหวัดลําปางคือ ศูนย์ราชการจังหวัด
ลําปาง สํานักงานขนส่ งจังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยได้ จัดอาคารสถานทีอ่ าคารเรียน มีดังต่ อไปนี้
ชื่ออาคาร
จํานวนพืน้ ที่ (ตารางเมตร)
1. อาคารคณะบริ หารธุรกิจชุมพล พรประภา
3,830
2. อาคารคณะนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4,300
3. อาคารเอนกประสงค์
3,700
4. อาคารหอสมุด ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
556
5. อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
948
6. อาคารศูนย์นกั ศึกษาคริ สเตียน (CSC)
801
7. อาคารกีฬาและสระว่ายนํ้าประยุทธ-สุ วิมล มหากิจศิริ
1,895
8. อาคารหอพัก 1
2,150
9. อาคารหอพัก 2
2,150
(รายละเอียดแผนผังแสดงบริ เวณและอาคาร ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 1 )

1

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 3 ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0207/20999 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543
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3.3 แผนการก่อสร้ างอาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง ระยะเวลา 5 ปี
มหาวิทยาลัยเนชัน่ มีแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างระยะเวลา 5 ปี จํานวน 2 อาคาร
มีพ้นื ที่ใช้สอยรวม 7,703 ตารางเมตร โดยลําดับดังนี้
ปี 2558
มีโครงการปรับปรุ งอาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 2 อาคาร
พื้นที่อาคารละ 2,150 ตารางเมตร
รวมเป็ นพื้นที่ 4,300 ตารางเมตร
ปี 2558
มีโครงการปรับปรุ งที่ทาํ การสํานักอธิการบดี อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
พื้นที่ 948 ตารางเมตร
ปี 2559-2560 มีโครงการปรับปรุ งถนนรอบมหาวิทยาลัย พื้นที่ระยะทาง 350 เมตร
ปี 2561-2562 มีโครงการปรับปรุ งอาคารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พื้นที่ 2,209 ตารางเมตร
(รายละเอียดแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้างระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก
หมายเลข 2 )
3.4 พืน้ ทีใ่ ช้ สอยในอาคารกําหนดระยะเวลา 5 ปี
ในระยะเวลา 5 ปี มหาวิทยาลัยเนชัน่ จะมีพ้นื ที่ใช้สอยของอาคารรวมทั้งสิ้ นประมาณ 7,457
ตารางเมตร (รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ระยะ 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 3)
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หมวด 4
รายละเอียดเกีย่ วกับทีด่ นิ ตามมาตรา 12
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ตั้งอยูท่ ี่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง มีที่ดิน 1 ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จํานวน 161-0-23.2 ไร่ แยกเป็ น 23 โฉนด
โดยมี 21 โฉนดที่อยูต่ ิดเป็ นผืนเดียวกัน มีเนื้อที่ 142-6-92.2 ไร่ และ 2 โฉนดอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
มีเนื้อที่ 18-3-31 ไร่ ดังนี้
ลําดับทีด่ นิ
โฉนดหมายเลข
เลขทีด่ นิ
1
23281
92
2
42284
1
3
42285
2
4
42286
3
5
42287
4
6
42288
5
7
42289
6
8
42290
7
9
42291
8
10
45867
643
11
54539
678
12
54541
22
13
77924
1
14
91600
11
15
92544
33
16
133167
806
17
133168
807
18
133169
808
19
133170
32
20
133171
13
21
133172
14
22*
68513
7
23*
68514
3
* เนื้อที่ไม่ต่อเป็ นผืนเดียวกันกับโฉนดลําดับที่ 1-21

หน้ าสํ ารวจ
5354
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8971
8972
9537
11240
11242
916
3214
3211
6826
6827
6828
6829
6830
6831
855
854
รวม

เนือ้ ที่ (ไร่ -งาน-ตรว.)
13-1-20.8
0-1-01.0
0-0-98.8
0-0-99.9
0-1-01.8
0-1-03.9
0-1-07.3
0-1-0
22-2-94.5
8-3-31.3
6-0-08.5
1-0-0
9-1-09
14-3-64.0
1-0-0
9-1-96.3
15-3-12.1
11-2-13.7
7-2-34.5
15-2-07.5
3-1-87.3
4-3-41
13-3-90.0
161-0-23.2

(รายละเอียดโฉนดที่ดินในกรรมสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัย ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 4 )
(สําเนาเอกสารเกี่ยวกับผูร้ ับใบอนุญาตจัดตั้ง ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 5 )
1

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 4 ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0207/4856 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2542
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หมวด 5
ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาต และโครงการค่ าใช้ จ่าย
5.1 จํานวนเงินกองทุนทรัพย์ สินของสถาบัน จําแนกตามกองทุนประเภทของทุน
มหาวิทยาลัยจัดตั้งในปี พ.ศ. 2531 ด้วยทุนประเดิม 27,520,000 บาท จัดแบ่งกองทุน
ประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 โดยมีการ
จัดสรรกองทุนต่าง ๆ ดังนี้ คือ
กองทุนทัว่ ไป
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั และห้องสมุด
กองทุนสงเคราะห์

3,300,000
21,820,000
2,300,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีเงินกองทุนประเภท ต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ดังนี้
รายการ
กองทุนทัว่ ไป
กองทุนทรัพย์สินถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนอื่น
รวมเงินกองทุน

ทุนจากผู้รับ
ทุนจากการ
ใบอนุญาต
ได้ รับบริจาค
111,300,000
80,000
21,820,000
10,000
2,290,000
1,010,000
26,090,000
500,000
163,020,000
80,000

ทุนสะสม
(193,868,637)
(8,659,150)
441,630
(3,022,549)
(3,802,170)
(20,017,506)
(228,928,382)
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5.2 มหาวิทยาลัยมีโครงการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้
ปี การศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

รายได้
99,181,500
117,085,850
134,354,422
156,675,090
177,438,879

ปี การศึกษา
2558
ทีม่ าของทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนจากการบริ จาค
ทุนสะสม
หนี้สินและเงินกูย้ มื
รวมทีม่ าของเงินทุน
การใช้ เงินทุน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น ๆ
รวมการใช้ เงินทุน

ค่ าใช้ จ่าย

ปี การศึกษา
2559

121,165,660
135,693,700
146,600,500
166,099,715
183,860,354

ปี การศึกษา
2560

รายได้ สูง(ตํ่า) กว่ า
ค่ าใช้ จ่าย
(21,984,160)
(18,607,850)
(12,246,078)
(9,424,625)
(6,421,475)

ปี การศึกษา
2561

ปี การศึกษา
2562

163,020,000 163,020,000 163,020,000 163,020,000 163,020,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
(250,912,542) (269,520,392) (281,766,470) (291,191,095) (297,612,570)
197,895,767 202,384,060 201,320,002 198,510,569 188,537,166
110,083,225
95,963,668
82,653,532 70,419,474
54,024,596
16,577,316
93,189,876
316,033
110,083,225

20,318,849
75,629,876
14,943
95,963,668

25,063,656
57,589,876
82,653,532

29,629,598
40,789,876
70,419,474

31,514,720
22,509,876
54,024,596

(แผนการเงิน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายและการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน และการดําเนิ นการ
บริ หารจัดการให้เป็ นไปตามแผนพัฒนา ปรากฏในสาระภาคผนวกหมายเลข 6)
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หมวด 6
ตรา เครื่องหมาย หรือสั ญลักษณ์

ชื่อและสั ญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อเต็มภาษาไทย
อักษรย่อภาษาไทย

: มหาวิทยาลัยเนชัน่
: มนช.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Nation University
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : NTU

สี น้ าํ เงิน

หมายถึง

ชาติ

รู ปโล่

หมายถึง

เกียรติยศศักดิ์ศรี

N

หมายถึง

NATION UNIVERSITY
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หมวด 7
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
7.1 ครุ ยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเนชัน่ มี 2 ประเภท คือ
7.1.1 ครุ ยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) เสื้ อคลุม ทําด้วยผ้าต่วนสี ฟ้ายาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร
หลังจีบ ผ่าอกตลอด (มีแถบผ้าต่วนสี ม่วงกว้าง 7 เซนติเมตร ขลิบริ มขอบด้วย
แถบผ้าต่วนสี ขาว กว้าง 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็ นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสอง
ข้าง และโอบรอบคอ มีขลิบดิ้นเงินเป็ นแนวยาวบนแถบกํามะหยีด่ า้ นหน้าทั้ง
สองข้าง ปลายแขนพวงยาวระดับข้อมือ ตอนกลางของแขนเสื้ อทั้งสองข้างมี
แถบผ้าต่วนสี ม่วง กว้าง 5 เซนติเมตร ขลิบดิ้นเกลียวสี ขาวจํานวนสามแถบติด
เรี ยงกัน แต่ละแถบห่ างกัน 5 เซนติเมตร
(2) ผ้าคล้องคอ ทําด้วยผ้าต่วนสี ฟ้าเช่นเดียวกับเสื้ อ แถบด้านในเป็ นแถบผ้าต่วนสี
ขาวริ มบนสี ฟ้ากว้าง 5 เซนติเมตร ขลิบริ มด้วยดิ้นสี ขาวตลอดแนว ปลายนอก
ของผ้าคล้องคอ ขลิบด้วยผ้าต่วนสี ขาว กว้าง 1.5 เซนติเมตร
(3) เข็มตรามหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสี เงิน มีลกั ษณะเป็ นรู ปตราของ
มหาวิทยาลัย ขนาดสู ง 5 เซนติเมตร
(4) หมวกแผ่นสี่ เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ทําด้วยต่วนสี ดาํ มีพ่หู อ้ ย
2 สี คือสี ฟ้าและสี ขาว ยาว 22 เซนติเมตร
(5) สังวาล ทําด้วยโลหะเป็ นห่วงสี บรอนซ์ทองสลับสี บรอนซ์เงิน ใช้คล้อง
ประดับระหว่างไหล่ท้ งั สองข้าง
7.1.2 ครุ ยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับครุ ยประจําตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย แต่ไม่มีขลิบดิ้นสี เงินเป็ นแนวยาวบนแถบกํามะหยีด่ า้ นหน้าทั้งสองข้าง แต่เข็มตรา
มหาวิทยาลัยสูง 3.5 เซนติเมตร และไม่มีสงั วาล
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7.2 ครุ ยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเนชัน่ มี 3 ชั้น คือ
7.2.1 ครุ ยดุษฎีบณ
ั ฑิต ประกอบด้วย
(1) เสื้ อคลุม ทําด้วยผ้าหรื อแพรสี ดาํ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร
หลังจีบ ผ่าอกตลอด มีแถบผ้าหรื อกํามะหยีส่ ี ประจําสาขาวิชา กว้าง 7
เซนติเมตร ขลิบริ มขอบด้วยแถบผ้าแพรสี ขาว กว้าง 1 เซนติเมตร เย็บติดเป็ น
สาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง และโอบรอบคอ ปลายแขนพวงยาวระดับ
ข้อมือ ตลอดกลางของแขนเสื้ อทั้งสองข้างมีแถบผ้าหรื อ กํามะหยีส่ ี ประจํา
สาขาวิชา กว้าง 5 เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดเรี ยงกัน แต่ละแถบห่างกัน
5 เซนติเมตร
(2) ผ้าคล้องคอ ทําด้วยผ้าหรื อแพรสี ดาํ เช่นเดียวกับเสื้ อ แถบด้านในเป็ นแถบ
กํามะหยีส่ ี ประจําสาขาวิชา ริ มบนกว้าง 5 เซนติเมตร มี ปลายนอกของผ้า
คล้องคอขลิบด้วยแพรสี ขาว กว้าง 1 เซนติเมตร
(3) เข็มตรามหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสี เงิน มีลกั ษณะเป็ นรู ปตราของ
มหาวิทยาลัย ขนาดสูง 3.5 เซนติเมตร
(4) หมวกแผ่นสี่ เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ทําด้วยผ้าหรื อแพรสี ดาํ มี
พูห่ อ้ ยสี ประจําสาขาวิชายาว 22 เซนติเมตร
7.2.2 ครุ ยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุ ยดุษฎีบณ
ั ฑิต แต่ตลอดกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบ
กํามะหยี่สีประจําสาขาวิชากว้าง 5 เซนติเมตร จํานวนสองแถบติดเรี ยงกัน แต่ละแถบห่ างกัน 5
เซนติเมตร ปลายแขนเป็ นถุงห้อยรู ปปลายเรี ยว มีผา้ คล้องคอและหมวกเช่นเดียวกับดุษฎีบณ
ั ฑิต
7.2.3 ครุ ยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุ ยมหาบัณฑิต แต่ตลอดกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกํามะหยี่
จํานวนหนึ่งแถบ ปลายแขนพวงยาวระดับข้อมือ มีผา้ คล้องคอและหมวกเช่นเดียวกับมหาบัณฑิต
7.3 สี ประจํามหาวิทยาลัยและสี ประจําคณะวิชา มีดงั นี้
(1) มหาวิทยาลัย
(2) คณะบริ หารธุรกิจ
(2.1) สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
(2.2) สาขาวิชาการบัญชี
(3) คณะนิเทศศาสตร์
(3.1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สี ฟ้าและสี ม่วง
สี ฟ้า
สี ฟ้า
สี ม่วง
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(4) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(4.1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(4.2) สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(5.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(6) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(6.1) สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์

สี เขียวใบไม้
สี ฟ้าอ่อน
สี เหลือง
สี เหลือง
สี ชมพูอมส้ม

หมายเหตุ การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่ วนประกอบของครุ ยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะ ชนิ ด ประเภท และ ส่ วนประกอบของ
ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(รายละเอียดครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 7 )
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หมวด 8
โครงการจัดการศึกษา และอุปกรณ์ หลักในการจัดการศึกษา
8.1 มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดการศึกษาในระยะ 5 ปี ดังต่ อไปนี้
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
คาดว่าจะดําเนินการในปี การศึกษา 2561 และรับนักศึกษาจํานวน 15 คน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
คาดว่าจะดําเนินการในปี การศึกษา 2560 และรับนักศึกษาจํานวน 5 คน
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
คาดว่าจะดําเนินการในปี การศึกษา 2560 และรับนักศึกษาจํานวน 5 คน
8.2 อุปกรณ์ การศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนและห้องปฏิบตั ิการตามหลักสู ตร/สาขาวิชา
รวมไปถึงการให้มีบริ การอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมและอํานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ และ
นักศึกษาในการสื บค้นข้อมูล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีอาคารสํานักหอสมุด ซึ่งเป็ นอาคาร
2 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร มีจาํ นวนที่นงั่ กว่า 400 ที่นงั่
ปั จจุ บนั ห้องสมุดมีทรั พยากร อันได้แก่ หนังสื อ ครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ รวมกันกว่า 53,832
รายการ
(แผนการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาส่ วนกลาง และอุปกรณ์การศึกษาของสาขาวิชา ระยะเวลา 5 ปี
ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 8 )
(แผนการพัฒนาห้องสมุด การจัดหาหนังสื อตํารา วารสาร ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระ
ภาคผนวก หมายเลข 9 )
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หมวด 9
โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
9.1 โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัยเนชัน่ มีโครงการจัดหาและพัฒนาผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยเนชัน่ จะจัดหาอาจารย์ประจํา โดยจัดให้มีอตั ราส่ วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อ
นักศึ กษา และอัตราส่ วนคุ ณวุฒิของอาจารย์ประจํา ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
(ประมาณการจํานวนอาจารย์ประจําปี การศึกษา 2559-2562 ปรากฏในสาระภาคผนวกหมายเลข 10)
2) โครงการพัฒนาคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยจะทําการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจํา
ให้มีความรู ้ความสามารถในระดับสู งอยูเ่ สมอ โดยการสนับสนุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(รายละเอียดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 11 )
3) โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยจะทําการพัฒนาคุณภาพของผูบ้ ริ หาร ให้มีความรู ้
ความสามารถในระดับสูงอยูเ่ สมอ
(รายละเอียดโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ปรากฏในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วย การบริ หาร
งานบุคคล พ.ศ. 2558)
9.2 โครงการจัดหาและพัฒนาเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัยจะจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้
การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ และยังให้การสนับสนุ นในการอบรม สัมมนาและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
(รายละเอียดโครงการจัดหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 12)
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9.3 จํานวนอาจารย์ ประจํา
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเนชัน่ มีอาจารย์ประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนี้
ระดับปริ ญญาเอก
จํานวน
22
คน
ระดับปริ ญญาโท
จํานวน
51
คน
ในจํานวนนี้ เป็ นผูม้ ีตาํ แหน่งทางวิชาการดังนี้
ศาสตราจารย์
จํานวน
คน
รองศาสตราจารย์
จํานวน
3
คน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน
3
คน
(แผนการจัดหาอาจารย์ประจํา ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 13)
9.4 ภาระการสอนของอาจารย์ ประจํา
มหาวิทยาลัยได้จดั ภาระการสอนของอาจารย์ประจํา เป็ นไปตามกฎกระทรวงการคุม้ ครอง
การทํางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมหาวิทยาลัย
เนชัน่ กําหนดภาระงานสอนของอาจารย์ไว้ดงั นี้
9.4.1 ภาระการสอนปกติของอาจารย์ประจําไม่เกิน 15 ชัว่ โมง/สัปดาห์
9.4.2 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริ หารกําหนด มีภาระการสอนไม่เกิน
12 ชัว่ โมง/สัปดาห์
9.4.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่ง รองคณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร หัวหน้าหน่วยงานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาหน่ วยงานหรื อที่เรี ยกชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ ง และหัวหน้าสาขาวิชา มีภาระ
การสอนไม่เกิน 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
9.4.3 อาจารย์ประจํา ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี มีภาระการสอนไม่เกิน
6 ชัว่ โมง/ สัปดาห์
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หมวด 10
หลักสู ตร การสอน และการวัดผล
10.1 ระดับปริญญาตรี 1
10.1.1 หลักสู ตร/สาขาวิชา ทีเ่ ปิ ดสอน และจํานวนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชัน่ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็ นคณะ/สาขาวิชา และได้รับ
นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาตามจํานวนที่ได้แจ้งในการขอเปิ ดดําเนินการหลักสูตร ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต 2 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
จํานวนศึกษา 50 คน
ก) สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต 3 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จํานวนนักศึกษา 50 คน
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จํานวนนักศึกษา 50 คน

1

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/9725 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/8202 ลงวันที่ 4 ธันวาคม2549

2

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/11690 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม2556

ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/19622 ลงวันที่ 25 ธันวาคม2555
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/16487 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน2551
3
ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิ งหาคม2555
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/4785 ลงวันที่ 9 เมษายน2553
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน2551
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505/5708 ลงวันที่ 12 เมษายน 2548
4
ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน2556
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิ งหาคม2551
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547
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คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวนนักศึกษา 50 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวนนักศึกษา 50 คน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวนนักศึกษา 35 คน
คณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
หลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ 8
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวนนักศึกษา 60 คน
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้กาํ หนดชื่อเต็มและอักษรย่อปริ ญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : บัญชีบณ
ั ฑิต
อักษรย่อ : บช.บ.
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
อักษรย่อ : B.Acc.
5

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/19317 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/14851 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/16487 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน2551
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505/5708 ลงวันที่ 12 เมษายน 2548
6
ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/15131 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/10630 ลงวันที่ 25กรกฎาคม 2551
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/16487 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน2551
7
ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
8

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย
อักษรย่อ
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ

:
:
:
:

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
Bachelor of Business Administration
B.B.A.

คณะนิเทศศาสตร์
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อ : นศ.บ.
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communications Arts
อักษรย่อ : B.Com.Arts.
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อ : รป.บ.
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration
อักษรย่อ : B.P.A.
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
อักษรย่อ : B.S. (Computer Science)
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : บริ หารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อักษรย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
อักษรย่อ : B.B.A. (Business Computer)
คณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
1) สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุ ขศาสตร์)
อักษรย่อ : ส.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์)
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Health (Public Health)
อักษรย่อ : B.P.H. (Public Health)
10.1.2 การจัดการศึกษา
ภาค
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ แบ่งเป็ น 2
การศึกษา คือภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 แต่ละภาคเรี ยนมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
และอาจมีภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่าํ กว่า 8 สัปดาห์ โดยให้มีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนของการศึกษาภาคปกติ
10.1.3 ระบบหน่ วยกิต
การนับหน่วยกิต คือการนับหน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัย จัดให้แก่
นักศึกษา โดย
ก) วิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเป็ น 1 หน่วยกิต
ข) วิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลองไม่ต่าํ กว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เป็ น 1 หน่วยกิต
ค) วิชาที่ใช้เวลาฝึ กงาน หรื อฝึ กภาคสนาม(การฝึ กงานวิชาชี พ) กําหนดให้มีระยะเวลา
ไม่ต่าํ กว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเป็ น 1 หน่วยกิต เช่น การฝึ กงาน
หรื อการฝึ กภาคสนามการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ เป็ นต้น
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จ) จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเงื่อนไข
ของแต่ละหลักสูตร
10.1.4 การลงทะเบียน
10.1.4.1 มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น ๆ
10.1.4.2 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาลงลายมือไว้เป็ นหลักฐานในเอกสารลงทะเบียน ถ้ามีวิชา
ใดที่ตอ้ งศึกษาก่อน (Prerequisite) ซึ่งได้กาํ หนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนและสอบวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนให้ได้ หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากคณบดีเป็ นกรณี พิเศษ จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น
จะไม่นบั เป็ นหน่วยกิตลทะเบียน
10.1.4.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
พร้อมทั้งชําระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นักศึกษาที่มาลงทะเบียน
เรี ยนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มดังนี้
ลงทะเบียนช้ากว่าวันที่กาํ หนด วันละ 200 บาท การเสี ยค่าปรับในการ
ลงทะเบียนช้าให้นบั วันหยุดต่อเนื่องรวมกันด้วย นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียน
ภายในเวลาที่กาํ หนดจะไม่มีสิทธิเข้าเรี ยน ในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณี
นักศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั ให้ขออนุมตั ิลงทะเบียนเป็ นกรณี พเิ ศษจาก
คณบดี โดยจะเสี ยค่าปรับหรื อไม่ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณบดี
10.1.4.4 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนจะต้องขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคนั้น โดยทําหนังสื อขอลาพักต่อสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพภายใน
สามสิ บวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าวมหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา ยกเว้นในภาคการศึกษาใด
หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเนื่องจากต้องไปฝึ กปฏิบตั ิงานในวิชา
ฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
หรื อกรณี ที่นกั ศึกษารอฟังผลการศึกษา เนื่องจากยังไม่มีการวัดผลในวิชาที่
ลงทะเบียนไว้แล้วในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา นักศึกษาไม่ตอ้ งขอรักษา
สถานภาพสําหรับภาคการศึกษาที่รอฟังผลการศึกษานั้น
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10.1.4.5 จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียน ให้กระทําตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ก) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต สําหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข) นักศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากว่าหรื อมากกว่าจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนด
ในข้อ 10.1.4.5 ได้เฉพาะกรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนภาคสุ ดท้ายที่จะ
จบหลักสู ตร หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
ค) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษาแรก ต้องลงทะเบียนภาคการศึกษา
ที่ 1 ตามจํานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่มีการเพิ่ม
วิชาเรี ยน ยกเว้นการขอเพิกถอนวิชา
10.1.4.6 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมจํานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตร (visitor)
ก) ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต (visitor)
ได้ โดยต้องชําระค่าหน่วยกิตตามปกติและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
ข) การเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต ไม่บงั คับให้เข้าสอบ
และไม่มีผลการเรี ยน แจ้งการบันทึกรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษ ในช่องผล
การเรี ยนจะบันทึกสัญลักษณ์ “V” เฉพาะผูท้ ี่มีเวลาเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของวิชานั้น
ค) มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้าเรี ยนบางวิชาเป็ นพิเศษ
โดยไม่นบั หน่วยกิตได้ เมื่อได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีและจะต้องเสี ย
ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
10.1.5 ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้องมีกาํ หนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี้
ภาคปกติไม่เกิน 8 ปี
ภาคสมทบไม่เกิน 12 ปี
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4 ปี )
หลักสูตรปริ ญญาตรี (5 ปี )
ภาคปกติไม่เกิน 10 ปี
ภาคสมทบไม่เกิน 15 ปี
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10.1.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสํ าเร็จการศึกษา
10.1.6.1 การวัดผล
ก) การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบกลางภาค
และปลายภาค หากไม่เข้าสอบให้ถือว่าสอบตกในครั้งนั้น ผูท้ ี่
ขาดสอบจะต้องแจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมหลักฐานต่อสํานักทะเบียน
และประมวลผลโดยเร็ วที่สุดเพื่อสํานักทะเบียนฯจะทํารายงานเสนอ
ต่อคณบดีต่อไป
ข) ผลการศึกษาแต่ละวิชา จะจัดออกเป็ นลําดับขึ้นซึ่งมีแต้มประจําดังนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย
แต้ม
A
ดีเยีย่ ม(Excellent)
4.0
ดีมาก(Very Good)
3.5
B+
B
ดี (Good)
3.0
ดีพอใช้(Fairly Good)
2.5
C+
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
ค) นอกจากลําดับขั้นดังกล่าวในข้อ ข ผลการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ
อาจจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี้
W (Withdrawn) หมายความว่า ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ และไม่ได้รับหน่วยกิต
P (In Progress) หมายความว่า ยังไม่มีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรี ยนการสอนอยู่
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างรอผลการศึกษา
V (Visitor)
หมายความว่า การลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังเป็ นพิเศษ
โดยไม่มีหน่วยกิตและการวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่า 80 %
S (Satisfactoy) หมายความว่า การเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น
U(UnSatisfactoy) หมายความว่า การเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนซํ้า
เพือ่ เปลี่ยน U ให้เป็ น S
CS ( Credits from Standardized Tests) หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน
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CE (Credits from Examination)

หมายความว่า

CT (Credits from Training)

หมายความว่า

CP ( Credits from Portfolio)
CW (Credits from Working)

หมายความว่า
หมายความว่า

หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การ
ทดสอบมาตรฐาน
หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/การ
อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
หน่วยกิตจากการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ โดย
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา

ง) การให้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C หรื อ D+, D จะกระทําได้
ดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้เป็ นระดับ
คะแนน
2. เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป
จ) การให้ระดับคะแนน F จะกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
1. นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
2. นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
3. นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80
ในวิชานั้น
4. นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ และได้รับการตัดสิ นให้สอบตก
5. เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของสัญลักษณ์ I หรื อนักศึกษาไม่ทาํ การสอบ หรื อ
ทํางานตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดให้เพื่ออาจารย์ผสู ้ อนจะรายงาน
ผลการประเมินได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนถัดไป
ฉ) การให้สญ
ั ลักษณ์ “W” จะกระทําได้เฉพาะวิชาที่นกั ศึกษาได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว และได้รับอนุมตั ิให้ขอเพิกถอนวิชานั้น
ภายในเวลาที่กาํ หนดไว้
ช) การให้สญ
ั ลักษณ์ I ในวิชาใดจะกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
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1. นักศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้สอบ และ
ระหว่างสอบ เช่น การเจ็บป่ วย และได้รับอนุญาตให้ลาป่ วยได้
ฯลฯ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควร ให้รอ
ผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังทํางาน หรื อส่ วนประกอบ
การศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
2. การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็ นระดับคะแนนที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของการสอบ และ/หรื อ งานให้กระทํา เมื่อนักศึกษาทํา
การสอบ และ/หรื อ ทํางานครบถ้วนตามกําหนดแล้ว ทั้งนี้จะต้อง
ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนถัดไป หากพ้น
กําหนดนี้จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ
ซ) การให้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ V จะกระทําดังนี้
1. นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟัง ซึ่งจะได้รับ
สัญลักษณ์ V และต้องชําระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชา
เรี ยนปกติ
2. วิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับสัญลักษณ์ V ต้องได้รับอนุมตั ิจาก
หัวหน้าสาขาวิชา
3. นักศึกษาจะใช้วิชาที่เรี ยนโดยได้รับสัญลักษณ์ V เป็ นวิชา
บังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้
4. มหาวิทยาลัยจะไม่นบั หน่วยกิต ในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชที่
ได้รับสัญลักษณ์ V และจะลงในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้อง
ใช้เวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
ฌ) การให้ระดับคะแนน S และ U กระทําในกรณี ดงั ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้
2. อักษร S เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบได้
3. อักษร U เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบตก
4. นักศึกษาที่ได้รับอักษร U ในกระบวนวิชาที่บงั คับจะต้อง
ลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นซํ้าอีก อักษร I , W, P, V , S
และ U จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
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10.1.6.2 การประเมินผลการศึกษา
ก) การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้กระทําเมื่อสิ้ น
ภาคการศึกษาแต่ละภาคเรี ยน
ข) การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้นบั เฉพาะรายวิชา ที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนและสอบตามหลักสูตร และเป็ นวิชา
ที่มีการวัดผล และได้ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ และ D
ค) นักศึกษาต้องสอบได้ทุกวิชาโดยได้ระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า D
จึงจะถือว่าสอบได้
ง) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ้าได้ เฉพาะในรายวิชาที่มีผลการ
เรี ยนตํ่ากว่า C โดยในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซํ้า จะนํา
หน่วยกิต และแต้มระดับคะแนนที่ได้มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมทุกครั้ง
จ) การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน
ใช้วิธีดงั นี้
1. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค(Grade Point Average)คํานวณ
โดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิต กับ แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยของแต่ละรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น
2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(Commulative Point Averge)
คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิต กับแต้มระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้คิดทุกครั้ง
3. การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจะใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่ง โดยปัดเศษทิ้งไปในทุกกรณี
ฉ) การบันทึกผลการเรี ยน
1. ใบรายงานผลการเรี ยนประจําภาคเรี ยน (Grade report) มีการ
บันทึกผลการเรี ยนทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
2. ใบแสดงผลการเรี ยนรวม (Transcript) มีการบันทึกผลการเรี ยน
ทุกรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนและสอบผ่าน กรณี ที่มีการ
ลงทะเบียนซํ้า ให้บนั ทึกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนและ
คํานวณเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
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ช) สําหรับกรณี ที่นกั ศึกษาสอบตก จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. นักศึกษาที่สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาที่ไม่ใช่วิชา
เลือก ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นซํ้า
2. นักศึกษาที่สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาเลือก อาจจะ
ลงทะเบียนวิชานั้นซํ้าอีก หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้
ซ) เมื่อนักศึกษาสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่กาํ หนดไว้
ในหลักสูตรแล้ว ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00
นักศึกษาอาจจะเรี ยนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.00 จากระบบ 4 แต้ม ระดับคะแนนได้
10.1.6.3 การสํ าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาและได้รับการเสนอให้ได้รับปริ ญญาตรี
ต้องเรี ยนได้ครบจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร และข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่าํ กว่า 2.00 จาก ระบบ 4 แต้ม ระดับคะแนน
10.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
10.2.1 หลักสู ตร/สาขาวิชา ทีเ่ ปิ ดสอน และจํานวนการรับนักศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 9
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 จํานวนนักศึกษา 50 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) 10
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวนนักศึกษา 50 คน
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จํานวนนักศึกษา 50 คน

9

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/15074 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549

10

ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/11997 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม2549
ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม2557
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/9257 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 11
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จํานวนนักศึกษา 50 คน

มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้กาํ หนดชื่อเต็มและอักษรย่อปริ ญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรย่อ : บธ.ม.
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
อักษรย่อ : M.B.A.
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
อักษรย่อ : ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
อักษรย่อ : M.Ed. (Educational Administration)
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารท้องถิ่น
ชื่อปริ ญญา ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารท้องถิ่น)
อักษรย่อ : ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อปริ ญญา ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (Local Administration)
อักษรย่อ : M.P.A. (Local Administration)
10.2.2 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งภาคการศึกษาในปี หนึ่ง ๆ
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15
สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ชวั่ โมงเรี ยนของรายวิชาที่เปิ ด
สอนต้องเท่ากับภาคการศึกษาภาคปกติ
11

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 14 ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/4886 ลงวันที่ 19 เมษายน2553
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10.2.3 ระบบหน่ วยกิต
การนับหน่วยกิต คือการนับหน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นักศึกษา โดย
ก) วิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเป็ น 1 หน่วยกิต
ข) วิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลองไม่ต่าํ ว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเป็ น
1 หน่วยกิต
ค) การฝึ กงาน หรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเป็ น 1 หน่วยกิต
ง) จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเงื่อนไข
ของแต่ละหลักสูตร
10.2.4 การลงทะเบียน
การลงทะเบียนรายวิชาทั้งในหลักสู ตรและเสริ มหลักสูตร มีหลักการปฏิบตั ิดงั นี้
ก) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยน ตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัย กําหนด
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป
ข) ไม่สามารถลงทะเบียนตามวันเวลาที่กาํ หนดจะต้องได้รับการอนุมตั ิการลงทะเบียนจาก
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรฯเป็ นกรณี พิเศษ
ค) ในกรณี ที่มีการลงทะเบียนล่าช้าจะต้องเสี ยค่าปรับและต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัย
ง) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา เป็ นจํานวนไม่เกินกว่า 15
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่ภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่สาํ เร็ จการศึกษา
หรื อได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรฯให้ลงทะเบียนได้นอกเหนือ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
จ) การลงทะเบียนเรี ยนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถให้ลงทะเบียนซํ้าได้ หากผล
การศึกษาได้คะแนน C+ หรื อตํ่ากว่า โดยผลการศึกษาและหน่วยกิตเดิมของวิชาที่
ลงทะเบียนซํ้านั้นยังคงนับรวมอยูใ่ นหลักสูตรการศึกษาด้วย
ฉ) หากมีเหตุผลและความจําเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนเรี ยนที่มีจาํ นวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็ทาํ ได้ แต่ตอ้ งไม่กระทบต่อมาตรฐาน และ
คุณภาพการศึกษา
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10.2.5 ระยะเวลาการศึกษา
ก) หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น
สูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
ข) หลักสู ตรปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
ค) หลักสู ตรปริ ญญาเอก สําหรับผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาตรี ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การ
ศึกษา สําหรับผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
ง) สําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด บัณฑิต
วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นกั ศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
ปกติแต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้นกั ศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์
ดังนี้
1) วิทยานิพนธ์มีผลก้าวหน้าอย่างเด่นชัด
2) มีความจําเป็ นทางวิชาการ หรื อมีเหตุสุดวิสยั
จ) กรณี นกั ศึกษาปริ ญญาเอกไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
อาจได้รับการพิจารณาให้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทได้ ทั้งนี้จะต้องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรนั้น และเสนอให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
10.2.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสํ าเร็จการศึกษา
10.2.6.1 การวัดผลการศึกษา
ผลการศึกษาจะแสดงเป็ นสัญลักษณ์และแต้มคะแนนเพือ่ ใช้ในการคํานวณขั้นต่างๆ ดังนี้
สัญลักษณ์ลาํ ดับขั้น
ความหมาย
แต้มคะแนน
A EXCELLENCE
ดีเยีย่ ม
4.00
B+ VERY GOOD
ดีมาก
3.50
B GOOD
ดี
3.00
C+ FAIRLY GOOD
ดีพอใช้
2.50
C FAIR
พอใช้
2.00
D+ POOR
อ่อน
1.50
D VERY POOR
อ่อนมาก
1.00
F FAIL
ตก
0.00
การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้คะแนนเป็ นตัวอักษร S (ผลเป็ นที่พอใจ)
U (ผลไม่เป็ นที่น่าพอใจ)
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ผลการศึกษาของรายวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจแสดงด้ วยสั ญลักษณ์ I, W, P, V P
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างการรอผลการศึกษา
W (Withdrawal) หมายความว่า การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิไม่นบั หน่วยกิต
P (In-Progress) หมายความว่า การเรี ยนการสอนยังไม่สิ้นสุด และยังไม่มีการวัดผล
V (Visitor)
หมายความว่า การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังโดย
ไม่นบั หน่วยกิตและไม่มีการวัดผล
การให้ คะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D จะกระทําได้ ดงั นี้
1. มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้เป็ นระดับแต้มคะแนน
2. เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป
การให้ คะแนน F กระทําได้ ดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสอบและไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผล
2. นักศึกษาขาดสอบ
3. นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น
4. นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
5. เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
การให้ สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งกระทําได้ ดงั นี้
1. นักศึกษามีเหตุจาํ เป็ นเข้าสอบไม่ได้ เช่น เจ็บป่ วยและได้รับอนุญาตจากอาจารย์
ผูส้ อนให้ลาป่ วยได้
2. นักศึกษายังปฏิบตั ิงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผสู ้ อนกําหนด และรายงานให้
ผูอ้ าํ นวยการ หลักสูตรได้ทราบด้วยแล้ว
การให้ สัญลักษณ์ V กระทําได้ ดังนี้
1. นักศึกษาประสงค์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟัง ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากอาจารย์ผสู ้ อนและผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรฯ และต้องชําระค่าหน่วยกิตตามปกติ
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟัง จะต้องมีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 80
การให้ สัญลักษณ์ P กระทําได้ ดังนี้
1. กระบวนวิชานั้นยังมีการเรี ยนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่กาํ หนดไว้
ในหลักสูตร
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2. อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันสุ ดท้าย
ของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถดั ไป
หากพ้นกําหนดดังกล่าว วิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็ นแต้มคะแนน F หรื อ
อักษร U
10.2.6.2 การสํ าเร็จการศึกษา
ก) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมตั ิสาํ เร็ จการศึกษา จะต้องผ่านเงื่อนไข
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ประกาศนียบัตร และ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ต้องเรี ยนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่
กําหนดไว้ในหลักสู ตร และจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า 3.00
ปริ ญญาโท แผน ก
แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสู ตรโดยจะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม
(Proceeding )
แผน ข

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 และสอบผ่านประมวลความรู ้ดว้ ย
ข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่า ในสาขาวิชานั้น
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ปริ ญญาเอก
แบบ 1

ข)

ค)
ง)
จ)

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติเพื่อเป็ น
ผูม้ ีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ และเสนอวิทยานิพนธ์ ทั้งสอบผ่านปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์จะต้องประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรื อ
ส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง
( Peer Review ) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย
1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอบ
ผ่านการวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ และเสนอ
วิทยานิพนธ์ ทั้งสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์จะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบัน ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้
ตีพมิ พ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่
ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษานักศึกษาจะได้รับปริ ญญาในหลักสู ตรต่างๆของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ปฏิบตั ิครบถ้วนตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการศึกษาและระเบียบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
ได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเนชัน่ กําหนดครบถ้วนแล้ว
เป็ นผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นระหว่างได้รับโทษทางวินยั ของนักศึกษา
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หมวด 11
อัตราค่ าเล่าเรียน ค่ าบํารุง และค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ
มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี้
11.1 ระดับปริญญาตรี
11.1.1 หมวดค่ าเล่าเรียน 1
ทุกหลักสู ตรเหมาจ่ายหลักสู ตรละ
แบ่งจ่าย ภาคการศึกษาละ

240,000 บาท
30,000 บาท

11.1.2 หมวดค่ าธรรมเนียม ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ครั้งละ
3,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพของนักศึกษา
(ขอลา หรื อสัง่ พัก)
ครั้งละ
3,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด
วันละ
200 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมการขอเพิม่ -ขอลด หรื อเพิกถอนวิชาเรี ยน วิชาละ 100 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมย้ายคณะหรื อสาขาวิชา
ครั้งละ
100 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมทําบัตรนักศึกษาทดแทน
ครั้งละ
300 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมคืนสภาพนักศึกษา
ภาคเรี ยนละ 3,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ครั้งละ
600 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู ้
วิชาละ
500 บาท

1

ดังแสดงในภาคผนวกหมายเลข 15 ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชัน่ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(6)/8607
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
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11.1.3 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย
(1) ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ฉบับละ
ฉบับละ
(2) ค่าใบรับรอง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
(3) ค่าปรับคืนหนังสื อห้องสมุดช้ากว่ากําหนด
วันละ
(4) ค่าใบคําร้องทุกประเภท
ใบละ
(5) ค่าคัดสําเนาเอกสาร
ใบละ
11.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
11.2.1 หมวดค่ าเล่ าเรียน
ใช้ระบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

100
100
10
20
120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หลักสู ตรละ 500,000 บาท
หลักสู ตรละ 120,000 บาท
หลักสู ตรละ 120,000 บาท

11.2.2 หมวดค่ าธรรมเนียม ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
ครั้งละ 3,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู ้ขอ้ เขียน
ครั้งละ 3,000 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู ้ปากเปล่า
ครั้งละ 3,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์
ครั้งละ 8,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมการสอบค้นคว้าอิสระ
ครั้งละ 5,000 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมสอบนอกตาราง
วิชาละ 5,000 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมรักษาสภานภาพของนักศึกษา
ภาคเรี ยนละ 1,000 บาท
วันละ 200 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด
(9) ค่าธรรมเนียมการขอเพิม่ /ขอลดหรื อขอเพิกถอน
วิชาละ 100 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมย้ายคณะหรื อสาขาวิชา
ครั้งละ 100 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมทําบัตรนักศึกษาทดแทน
ครั้งละ 300 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมคืนสภาพนักศึกษา
ภาคเรี ยนละ 3,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
ครั้งละ 600 บาท
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11.2.3 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย
(1) ค่าใบแสดงผลการศึกษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
(2) ค่าใบรับรอง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
(3) ค่าปรับคืนหนังสื อห้องสมุดช้ากว่ากําหนด
(4) ค่าใบคําร้องทุกประเภท
(5) ค่าคัดสําเนาเอกสาร

ฉบับละ
ฉบับละ
วันละ
ใบละ
ใบละ

100
100
10
20
120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมวด 12
วิธีการรับนักศึกษา และให้ นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1 วิธีการรับนักศึกษา
12.1.1 หลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้สมัครเข้ าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผูท้ ี่สมัครสอบต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบ โดยจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกซึ่ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา ดังนี้
ก) ศักยภาพ บุคลิกภาพ ความตั้งใจจริ ง ความพร้อมในการเรี ยน ความใส่ ใจศึกษา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข) ทดสอบความรู ้เกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ และหลักการในสาขาวิชานั้น ๆ
ค) ทดสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษ ( Grammar, Comprehensive and Listening)
(ผูท้ ี่สอบผ่าน TOFEL 450 คะแนนขึ้นไป หรื อเทียบเท่า ไม่ตอ้ งสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษ)
12.1.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
ก) ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 หรื อ 5 ปี ต้องสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
หรื อเทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
ข) ผูส้ มัครหลักสูตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสําเร็ จการศึกษาจากระดับประโยค
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
ค) ไม่เป็ นผูท้ ี่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดและแพทย์
มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเรี ยนได้
ง) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
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ระดับบัณฑิตศึกษา
ก) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบัน
การศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริ ญญาตรี ตลอดหลักสู ตร ไม่ต่าํ กว่า 2.30 และ/
หรื อ ประสบการณ์การทํางานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ค) เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพ ร่ างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
12.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอืน่
การโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. 2545
12.3 วิธีการให้ นักศึกษาพ้ นสภาพ
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาด้วยเหตุผลต่อไปนี้
ก) ตาย
ข) ลาออก
ค) โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันอื่น
ง) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จ) ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ฉ) มีความประพฤติไม่สมควรเป็ นนักศึกษา หรื อกระทําการอันก่อให้เกิดความ
เสื่ อมเสี ยแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
ช) มีผลการศึกษาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นภาค การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่ ม
นับจากภาคการศึกษาที่สองที่เข้าศึกษาเป็ นต้นไป
ญ) ไม่สามารถเรี ยนสําเร็ จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุ ดที่กาํ หนดในหลักสู ตร
นับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชานั้น ๆ
ฎ) เรี ยนจบครบตามหลักสูตรและได้รับปริ ญญา
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ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
ข) ผลการเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 ภายในระยะเวลา การศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร นับจากวันที่นกั ศึกษาขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ค) ยืน่ ใบลาออกต่อผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรฯ
ง) ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเป็ นเวลาติดต่อกัน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ลงทะเบียนเรี ยน
จ) เป็ นผูก้ ระทําผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอย่างร้ายแรงหรื อสร้างความเสื่ อมเสี ยต่อ
ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย หรื อกระทําผิดต่อระเบียบวินยั อย่างร้ายแรง
ฉ) ถึงแก่กรรม
12.4 วินัยและการลงโทษนักศึกษา
12.4.1 วินัยนักศึกษา
ก) นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ หรื อประกาศของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
ข) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซ่ ึงความสามัคคีระหว่างกันและต้องรักษาไว้ซ่ ึงความสงบ
เรี ยบร้อย เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี ของมหาวิทยาลัย
ค) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็ นสุ ภาพชน ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ไม่ประพฤติในสิ่ งที่อาจนําความเสื่ อมเสี ยมาสู่ มหาวิทยาลัย
ง) นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุ รา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรื อ กระทําการอื่นใด
ในลักษณะที่เหมือนกับการพนัน หรื อก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัย
จ) นักศึกษาต้องเคารพและเชื่อฟังคําสัง่ และคําตักเตือนโดยชอบของบุคคลต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ปกครอง หรื อ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. หัวหน้าสาขาวิชา
3. คณบดี
4. รองอธิการบดี
5. อธิการบดี
6. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ฉ) นักศึกษาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยต้องมีบตั รประจําตัวนักศึกษาพกติดตัวอยูเ่ สมอ
และต้องแต่งกายตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ช) ในขณะอยูใ่ นชั้นเรี ยน นักศึกษาต้องเคารพและเชื่อฟังคําสัง่ หรื อคําตักเตือนของ
อาจารย์ผสู ้ อน ไม่สูบบุหรี่ หรื อแสดงกริ ยาวาจา อันไม่สมควร
ซ) นักศึกษาต้องเคารพและเชื่อฟังคําสัง่ หรื อคําตักเตือนของกรรมการสอบ หรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่ งครัด
ฌ) นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนหรื อกระทําการใด ๆ อันนักศึกษาที่ดีท้ งั หลายไม่
พึงปฏิบตั ิ
12.4.2 บทลงโทษ
ก) นักศึกษาที่ประพฤติหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบวินยั นักศึกษา
ถือว่าเป็ นผูก้ ระทําผิดวินยั
ข) การพิจารณาลงโทษผูก้ ระทําผิดระเบียบวินยั สามารถกระทําได้ดงั นี้
1. เรี ยกตัวมาตักเตือน
2. ภาคทัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ให้พกั การเรี ยน
5. ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ค) การตัดคะแนนความประพฤติ
1. ให้นกั ศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะที่มี
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา
2. การตัดคะแนนแต่ละครั้งให้ตดั ได้ไม่ต่าํ กว่าครั้งละ 5 คะแนน แต่จะเป็ นเท่าใด
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูม้ ีอาํ นาจสัง่ ตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
3. นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง รวมกันเกินกว่า 40
คะแนน แต่ไม่ถึง 60 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พกั การศึกษา มีกาํ หนด
1 ภาคการศึกษา
4. นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง รวมกันเกินกว่า 60
คะแนน แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พกั การศึกษา มีกาํ หนด
2 ภาคการศึกษา
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5. นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง รวมกันเกินกว่า 80
คะแนน แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พกั การศึกษา มีกาํ หนด
4 ภาคการศึกษา
6. นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง รวมกันครบ 100 คะแนน
ต้องถูกลงโทษให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ง) ให้บุคคลข้างท้ายนี้ มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินยั ดังนี้
1. อาจารย์ประจํา หรื อ อาจารย์พิเศษ มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษโดยการเรี ยกตัวมา
ตักเตือน ภาคทัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อตัดคะแนนความประพฤติ
ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
2. อาจารย์ปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอาํ นาจสัง่ ลงโทษโดยการ
เรี ยกตัวมาตักเตือน ภาคทัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อตัดคะแนนความ
ประพฤติ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
3. คณบดีหรื อหัวหน้าสาขาวิชา มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษโดยการเรี ยกตัวมาตักเตือน
ภาคทัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ
ไม่เกิน 30 คะแนน
4. อธิการบดีมีอาํ นาจสัง่ ลงโทษโดยการเรี ยกตัวมา ตักเตือน ภาคทัณฑ์เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละไม่เกิน 40 คะแนน
และมีอาํ นาจสัง่ ลงโทษให้พกั การเรี ยน หรื อ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ช) นักศึกษาผูใ้ ดต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
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หมวด 13
เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่ งกายของนักศึกษา
13.1 การกําหนดเครื่องแบบนักศึกษาและการแต่ งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีเครื่ องแบบ เครื่ องหมายของสถาบัน และการแต่งการของนักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิง
13.1.1 นักศึกษาชาย
เครื่ องแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาวทรงสุ ภาพสี กรมท่า เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนสั้น ไม่มี
ลวดลายใดๆ ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยสี น้ าํ เงิน ชายเสื้ อต้องไว้ในกางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนัง
สี ดาํ ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย ตามแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนด รองเท้าหนัง
หุ ม้ ส้นสี ดาํ
13.1.2 นักศึกษาหญิง
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
เครื่ องแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงทรงสุ ภาพสี กรมท่า สี ดาํ ไม่มีลวดลาย เสื้ อสี ขาว
คอเชิ้ตแขนสั้น แนวสาบอกไม่มีกระเป๋ า ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเครื่ องหมายของมหาวิทยาลัย 4 ดุม
ชายเสื้ อต้องไว้ในกระโปรงตลอดเวลา ติดเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยที่กลางอกเสื้ อด้านซ้าย สายเข็มขัด
หนังสี ดาํ หรื อสี น้ าํ ตาล ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดที่ มหาวิทยาลัย
กําหนด รองเท้าผ้าใบสี ขาวและถุงเท้าสี ขาว
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ขึน้ ไป
วันเรี ยนปกติ เครื่ องแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงทรงสุ ภาพสี กรมท่า สี ดาํ
ไม่มีลวดลาย เสื้ อสี ขาวคอเชิ้ตแขนสั้น แนวสาบอกไม่มีกระเป๋ า ติดกระดุมโลหะเงินปั้ มเครื่ องหมายของ
มหาวิทยาลัย 4 ดุม ชายเสื้ อต้องไว้ในกระโปรงตลอดเวลา ติดเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยกลางอกเสื้ อ
ด้านซ้าย สายเข็มขัดหนังสี ดาํ หรื อสี น้ าํ ตาล ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและ
ขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนดรองเท้าคัชชูหนังหุ ม้ สี ดาํ หรื อ สี น้ าํ ตาลไม่มีลวดลาย ส้นสู งไม่เกิน 2 นิ้ว
(ภาพเครื่ องแบบของนักศึกษา ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 16 )

42

13.2 การให้ สวัสดิการแก่ นักศึกษา
1. หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชัน่ จัดบริ การหอพักที่สะอาด ปลอดภัย สวยงาม และ มีอาจารย์ดูแล
อย่างใกล้ชิด มี 2 อาคาร แยกเป็ นหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง
2. การประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับนักศึกษา
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสวัสดิการให้ความคุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวิตและอวัยวะ เนื่องจาก
อุบตั ิเหตุ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของนักศึกษาที่
เจ็บป่ วย มหาวิทยาลัยเนชัน่ จึงกําหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องทําประกันอุบตั ิเหตุ โดยมหาวิทยาลัย เป็ น
ผูค้ ดั เลือกบริ ษทั ประกันภัย ที่ให้ผลประโยชน์กบั นักศึกษามากที่สุด โดยนักศึกษาต้องเสี ยค่าประกัน
อุบตั ิเหตุ ที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
3. การให้บริ การเกี่ยวกับการเรี ยนวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ด้วยความร่ วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุ รศักดิ์มนตรี
จังหวัดลําปาง มีการให้บริ การการเรี ยนวิชาทหาร สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชา
ทหารจนกระทัง่ สําเร็ จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 5 ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับสิ ทธิพิเศษ ดังนี้
1) ขอยกเว้นการเข้ารับราชการสําหรับนักศึกษาที่กาํ ลังเรี ยนวิชาทหารอยู่
2) ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ สําหรับนักศึกษาที
ไม่เรี ยนวิชาทหาร ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ แต่ท้ งั นี้จะขอผ่อนผันได้อายุไม่เกิน 26 ปี
4. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเนชัน่ มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตรองรับ
นักศึกษาทุกคน ทุกอาคาร รวมไปถึงหอพัก เปิ ดบริ การทั้งกลางวัน กลางคืน รวมถึงเสาร์-อาทิตย์
5. ส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา โดยการสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตามความสมัครใจและความสนใจของ
นักศึกษา นําโดยฝ่ ายกิจการนักศึกษา ซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกเพื่อเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ ส่ งเสริ มพลานามัย และปลูกฝังคุณธรรมให้กบั นักศึกษา เพื่อสามารถออกไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยนักศึกษาสามารถตั้งกลุ่มขอเปิ ดชมรมได้
6. บริ การด้านกีฬา มหาวิทยาลัยจัดให้มีสนามกีฬาซึ่งตั้งอยูใ่ นภูมิทศั น์ที่สวยงาม อาทิ
สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส ฟุตบอล กอล์ฟ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ
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หมวด 14
การกําหนดตําแหน่ ง คุณสมบัตขิ องผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้ าหน้ าที่ การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่ าสอน ค่ าชดเชย
ค่ าตอบแทน หลักเกณฑ์ การจ้ างและการเลิกจ้ าง และสวัสดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
14.1 ตําแหน่ งและคุณสมบัตทิ างการบริหารและทางวิชาการของคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดตําแหน่งไว้ 3 ประเภท คือ ตําแหน่งทางด้านวิชาการ ตําแหน่งทัว่ ไป
ตําแหน่งทางบริ หาร
14.1.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
14.1.1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ศาสตราจารย์
(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(4) อาจารย์
14.1.1.2 คุณสมบัติผดู ้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14.1.2 ตําแหน่ งทัว่ ไป(บริการทางวิชาการ)
14.1.2.1 ตําแหน่งทัว่ ไป(บริ การทางวิชาการ) มีดงั ต่อไปนี้
(1) หัวหน้าฝ่ าย
(2) หัวหน้างาน
(3) เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงาน
14.1.2.2 คุณสมบัติผดู ้ าํ รงตําแหน่งทัว่ ไป(บริ การทางวิชาการ)
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทัว่ ไป (บริ การทางวิชาการ) ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2558

44

14.1.3 ตําแหน่ งทางบริหาร มีดังต่ อไปนี้
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี และผูช้ ่วยอธิการบดี
(3) คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขา
(4) ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร หรื อหัวหน้าส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
14.1.4 คุณสมบัติผ้ดู ํารงตําแหน่ งทางด้ านบริหาร
อธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา เอกชน
รองอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อาํ นวยการ และหัวหน้ าสาขาวิชา หัวหน้ างาน
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วย
การบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2550
14.2 การกําหนดอัตราขั้นเงินเดือนและการขึน้ เงินเดือน
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดอัตราขั้นเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนให้แก่ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งนี้ในการพิจารณาอัตราขั้นเงินเดือนและการขึ้น
เงินเดือนดังกล่าวในแต่ละครั้งให้พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาตัดสิ นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
14.2.1 การกําหนดอัตราขั้นเงินเดือน
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้กาํ หนดอัตราขั้นเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการบริ หาร และตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(ก) เงินประจําตําแหน่งทางการบริ หาร
(1) ตําแหน่งรองอธิการบดี
อัตราเดือนละ
10,000-30,000 บาท
(2) ตําแหน่งผูช้ ่วยอธิการบดี
อัตราเดือนละ
3,000- 5,000 บาท
(3) ตําแหน่งคณบดี หัวหน้าศูนย์นอกที่ต้ งั ผูอ้ าํ นวยการ
5,000 บาท
อัตราเดือนละ
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(4) ตําแหน่งประธานหลักสูตร ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร
อัตราเดือนละ
(5) ตําแหน่งรองคณบดี
อัตราเดือนละ
(6) ตําแหน่งหัวหน้าสาขา
อัตราเดือนละ
(7) ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้างานอัตราเดือนละ
(ข) เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ
(1) ตําแหน่งศาสตราจารย์
(2) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
(3) ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อัตราเดือนละ
อัตราเดือนละ
อัตราเดือนละ

2,000 บาท
2,000-3,000 บาท
2,000-3,000 บาท
2,000-3,000 บาท

25,000 บาท
10,000-15,000 บาท
6,000 บาท

14.2.2 การขึน้ เงินเดือน
(ก) มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราเงินเดือนให้กบั บุคลากร โดยมีการพิจารณาปี ละหนึ่งครั้ง
และให้ถือผลงานที่ได้ปฏิบตั ิในรอบปี ตามข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
(ข) บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนประจําปี ต้องเป็ นบุคลากรที่ผา่ นการ
ทดลองงานแล้ว
(ค) มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราเงินเดือนให้บุคลากรเป็ นอัตราร้อยละของเงินเดือนของ
บุคลากรแต่ละคน ตามผลงานที่ได้ปฏิบตั ิในรอบปี หรื อตามข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
(ง) อาจารย์ประจําที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อและมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นจะได้รับการปรับอัตรา
เงินเดือนนับตั้งแต่วนั ที่ได้ยนื่ คําขอปรับคุณวุฒิ ดังนี้
(1) วุฒิปริ ญญาตรี ศึกษาต่อได้วฒ
ุ ิปริ ญญาโท ได้ปรับอัตราเพิม่ 2,000 บาท
(2) วุฒิปริ ญญาโท ศึกษาต่อได้วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก ได้ปรับอัตราเพิ่มตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรแต่จะไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท
(ช) ค่าตอบแทนการสอนกรณี การสอนเกินกว่าจํานวนชัว่ โมงที่มหาวิทยาลัยได้กาํ หนด
ภาระการสอนตามปกติของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว้ มหาวิทยาลัยจะตอบแทนการสอน
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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14.3 หลักเกณฑ์ การจ้ าง และการเลิกจ้ าง
14.3.1 การคัดเลือกและการแต่ งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
(1) วิธีการสรรหา และคัดเลือกผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยการ
บริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2558
(2) การกําหนดหลักเกณฑ์การจ้าง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบตั ิงานการกําหนดวัน
เวลาทํางาน วันลา ลาเพื่อการศึกษาต่อ วันหยุด ภาระการสอน การจ่าย
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย การทํางานล่วงเวลา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ.2558 ซึ่งหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ต้องไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการทํางาน และ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) การแต่งตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และคณาจารย์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(4) การแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2558
14.3.2 การสิ้นสุ ดสถานภาพของบุคลากร
14.3.2.1 การพ้นสภาพการเป็ นผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สิ้ นสุ ดสัญญา หรื อตามเงื่อนไขของสัญญา
(4) เกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
(5) ถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(6) พ้นสภาพตามเหตุที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย การคุม้ ครองการ
ทํางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงาน ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
14.3.2.2 การสอบสวน การพักงาน การอุทธรณ์
การสอบสวน การพักงาน การอุทธรณ์ร้องทุก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
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และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องไม่ต่าํ กว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการ
ทํางาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14.4 สวัสดิการของคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้สวัสดิการแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าํ กับดูแล ดังนี้
(1) สวัสดิการกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ
(2) สวัสดิการกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
(3) สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม
(4) สวัสดิการค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(5) สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
(6) สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พกั อาศัยของบุคลากร
(7) สวัสดิการเงินช่วยเหลือการฌาปณกิจศพ
(8) ทุนการศึกษาสําหรับบุคลากร
(รายละเอียดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2558
ปรากฏในสาระภาคผนวก หมายเลข 17 )
(แผนภูมิการจัดแบ่งสายงาน โครงสร้างองค์กร และหน่วยงาน
ปรากฏในสาระภาคผนวกหมายเลข 18 )

