
 

 

 

ข้อบังคับวิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

--------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและเหมาะสมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นใน

คราวประชุม ครั้งท่ี 3/2565(31) เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 29 กันยายน 2565 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิก “ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562”

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนดอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “สภาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

“วิทยาลัย”หมายความว่า วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“คณะ” หมายความว่า  คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดี คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย 

  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์               

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามท่ีสภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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ส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีสภาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 

ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

“คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” หมายความว่า คุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน

สาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนด

เรื่องนี้ไว้ ให้หมายความว่าคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร  หรือคุณวุฒิอื่นแต่มี

ประสบการณ์ตรงท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชา

นั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กันให้

อยู่ในดุลยพินิจของสภาวิทยาลัย 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น

หลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน

สาขาวิชาเดียวกัน สามารถใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

“นักวิจัยประจ า” หมายความว่า บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิด

สอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหน้าท่ีค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 

“การตกลงร่วมผลิต” หมายความว่า การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของ           

สภาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกนั้น ๆ 

“องค์กรภายนอก” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเท่านั้น หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ของสภาวิทยาลัย โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว และต้องให้

ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 1 

ชื่อปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา หน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร 

 

ข้อ 5  ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 

5.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” 

อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

5.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

5.3  ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

นั้น หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ  

ส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญาท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 6 ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 

6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งเน้นการพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา

อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

6.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมี

ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้

ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเช่ือมโยงและ

บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ี

เป็นสากล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ท้ังนี้ ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการ

ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม ประเทศ 

และประชาคมโลก 

 ข้อ 7 ระบบการศึกษา วิทยาลัยก าหนดการจัดการศึกษาไว้ในของหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยมี

ระบบการศึกษา ดังนี้  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1  ภาคการศึกษาปกติ 
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มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ต่อจากภาคปลายได้ ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี

สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

  วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบอื่น โดยให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได้

กับระบบทวิภาค โดยให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้

ในหลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิต  

ในระบบทวิภาค รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงงาน

หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมาย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้มีความสอดคล้อง

และเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.5 การค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.6 วิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.7 กิจกรรมการเรียนอื่นใดท่ีสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบท่ีก าหนดข้างต้นการนับ

ระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิทยาลัย

ก าหนด 

  วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบอื่นท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค โดยให้นับระยะเวลาการศึกษา

และการคิดหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด 
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 ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร 

        9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่า 24 หน่วยกิต 

9.2 ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา       

เป็น 2 แผน คือ 

     แผน 1 แบบวิชาการ เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้

ในศาสตร์สาขาวิชานั้น ท้ังนี้ สัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ให้เป็นไป

ตามท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจเป็นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือมีท้ังการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

ซึ่งต้องท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต โดยไม่อาจศึกษารายวิชาอย่างเดียวได้ 

แผน 2 แบบวิชาชีพ เน้นการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระเชิงการประยุกต์ใช้

ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ท้ังนี้ ให้มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน       

6 หน่วยกิต 

9.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพช้ันสูง คือ 

แผน 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้

ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่

นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต 

แผน 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

72 หน่วยกิต 

แผน 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 2 

อาจารย์ 

  

 ข้อ 10 คุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์และจ านวน 

  10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก

สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน กรณีท่ีมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน วิทยาลัยต้องเสนอ

จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

 10.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และ

ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ

ตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้

และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน

การสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 

10.1.4 อาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง

ส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ แต่ท้ังนี้หากจะท าหน้าท่ีเป็น 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการ

ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

10.2 ปริญญาโท 

10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากวิทยาลัยเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน  

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจ านวน วิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้

คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองโดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ี

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า  ต้องมี

คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ี

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด

ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย  
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3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วยรวมไม่

น้อยกว่า 3 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองโดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ี

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ สัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 

10.2.4 อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วยรวมไม่

น้อยกว่า 3 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองโดยเป็นผลงานทางวิชาการท่ี

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

10.2.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง  
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และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน โดยผ่านความเห็นชอบ 

จากสภาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ

กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา         

นั้น ๆ ด้วย 

10.2.6 อาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จ

การศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ท้ังนี้หากจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ

ปริญญาโท ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง 

ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

  10.3 ปริญญาเอก 

10.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยท่ี

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับอง ค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก

สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจ านวน สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

นั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

10.3.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ 
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เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองโดยเป็นผลงานทาง

วิชาการประเภทงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง ให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ

อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน 

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 

10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย

อาจมีอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าร่วมเป็นผู้สอบด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไม่

น้อยกว่า 2 คน รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 

10.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเองและเป็นผลงานทาง 
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วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

วิทยาลัย ท้ังนี้ หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ  ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ

กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

ด้วย 

10.3.6 อาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง

ส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกได้ แต่ท้ังนี้ หากจะท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน

ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง ภายใน 4 ปี หรือ 3 เรื่อง ภายใน 5 ปี 

ข้อ 11 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

11.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา 

      2) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์

หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

       3) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอต่อสภา

วิทยาลัยพิจารณา แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 

15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายกรณี 

11.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 

      หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ังนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 

15 คนต่อภาคการศึกษา 
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11.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 

หมวด 3 

การเข้าศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

12.2  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

12.3  ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ

เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 13 การรับเข้าศึกษา โดยการทดสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดตามท่ี

กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียน 

14.1 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

14.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต กรณีนักศึกษามีความ

จ าเป็นจะต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่า 9 หน่วยกิต ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

14.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต่อเมื่อได้ศึกษาตาม 

หลักสูตรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาปกต ิและจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 

หมวด 5 

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ 15 นักศึกษาจะต้องชาระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม เมื่อมีการลงทะเบียน

รายวิชา โดยค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
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หมวด 6 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 16 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษาอาจกระท าได้โดยการสอบเก็บคะแนนกลางภาค และสอบปลายภาคเมื่อ

ส้ินภาคการศึกษาหรือการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือท ารายงานตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนดการวัดผล

การศึกษาในแต่ละระดับรายวิชาให้ใช้อักษรท่ีมีค่าเป็นระดับคะแนนและอักษรท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  

อักษรท่ีมีค่าระดับคะแนนประกอบด้วยอักษรจ านวน 8 ค่าระดับ ดังนี้  

ในการประเมินผลการศึกษา นอกจากการวัดระดับคะแนนดังกล่าวแล้วผลการศึกษาใน

รายวิชาหนึ่งๆ อาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

 

อักษรระดับคะแนน ความหมาย 

W Withdrawal (เพิกถอน)  

I Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)  
 

 ข้อ 17 การประเมินผลการสอบพิเศษ ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ได้แก่ การสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบ

รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต (Non Credit) จะต้องบันทึกผลไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้ผลการ

ประเมินเป็นดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน  

           S  

 

            U                          

  

ความหมาย 

ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ 

(Satisfactory) 

ผลการประเมินยังเป็นท่ีพอใจ                   

(Unsatisfactory)  

แต้มระดับคะแนน 

- 

      

- 

 

 ข้อ 18 การประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ แต่ละภาคการศึกษา จะต้องบันทึกผลไว้ใน

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน ความหมาย แต้มระดับคะแนน 

WP การศึกษายังไม่ส้ินสุดหรือต่อเนื่อง (Work in Progress)  - 

S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  - 

U ผลการประเมินยังไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) - 
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 ข้อ 19 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะต้องบันทึกผลไว้ในใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript) ให้ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน ความหมาย แต้มระดับคะแนน 

O ดีเย่ียม (Outstanding) 4.00 

G ดี (Good) 3.50 

P ผ่าน (Pass) 3.00 

F ตก (Fail) 0.00 
 

ข้อ 20 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

20.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปาก

เปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาท่ีก าหนด เพื่อประเมินผลความรอบรู้ด้านวิชาการ  

20.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้ค่าระดับเฉล่ียสะสม

ของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 เมื่อลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบ

ประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป  

20.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดี และมีจ านวนไม่

น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า หรืออาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ท าหน้าท่ีกรรมการสอบ

ประมวลความรู้ร่วมด้วยก็ได้ โดยกรรมการสอบต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

20.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ  

20.5 นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล

สมควรถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น  

ข้อ 21 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

21.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาเอกและวิชาท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานและมีความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์  

21.2 ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ  

(1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  แบบ 1 ท่ีศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ภาค

การศึกษา และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้  

(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม

หลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 เมื่อลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตาม

หลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติต้ังแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 
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21.3 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดี และมีจ านวนไม่น้อย

กว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า หรืออาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ทาหน้าท่ีกรรมการสอบ

ประมวลความรู้ร่วมด้วยก็ได้ โดยกรรมการสอบต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

21.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของคณะ  

21.5 นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน (U) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มี

เหตุผลสมควร ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น  

ข้อ 22 การสอบภาษาต่างประเทศ  

22.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ท่ีจัดโดยสถาบันภาษา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หรือหน่วยงานวัดและประเมนิผลอื่น และได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2)  

22.2 นักศึกษาต้องสอบเทียบภาษาต่างประเทศได้ก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

หมวด 7 
 

สถานภาพนักศึกษา การรักษาสถานภาพและการพ้นสภาพนักศึกษา 
 

 ข้อ 23  การรักษาสถานภาพ 

  23.1  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา

ต้องลงทะเบียนช าระค่าบ ารุงวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษาเพื่ อ

รักษาสถานภาพนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  23.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้เสร็จภายใน 3 สัปดาห์

แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 24  การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

24.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.2  ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 

24.3  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

24.4  วิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

24.5  นักศึกษาลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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24.6   ลาออก 

24.7  เสียชีวิต 

24.8  ส าเร็จการศึกษา 

 

หมวด 8 

การส าเร็จการศึกษา การให้ปริญญา  

 

 ข้อ 25  การส าเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร 

  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

           25.1 การส าเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้

ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ไม่มีเกรด F หรือ I และบรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

  25.2 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย  

  25.3 ไม่มีภาระหนี้สินผูกพันกับวิทยาลัย 

 ข้อ 26 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ให้ระบุช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา และช่ือ

รายวิชาให้ตรงกับท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีคณะกรรมการรับรอง (มคอ.2) 

 

 

 

หมวด 9 

การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร 

 

ข้อ 27  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ 

หลักสูตรตามท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 28  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงาน

ผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ  ๆ  อย่าง

น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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 ประกาศ ณ วันท่ี   29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  

 

ลงช่ือ 

           

                                             (นายประคอง พลหาญ) 

                                      นายกสภาวิทยาลัย 


