การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๓.๒ ร่างข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ เสนอต่อที่
ประชุมว่า เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริ หารตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่าย
วิชาการโดยสานักงานบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการปรับปรุง คณะ
กรรมการฯ ได้มีการประชุม ๔ ครั้ง คือวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการวิช าการพิจารณาแล้ ว มีมติ และข้อเสนอแนะให้ มีการปรับความ
สอดคล้ อ งระหว่ า ง (๑) ร่ า งข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยามว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ (๒) ร่างข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๓) ร่างข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วยแสดงตาราง
เปรี ยบเทียบการแก้ไขที่เป็ นรายละเอียด แสดงตัวเอนการแก้ไขให้ครบถ้ว น และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
ขณะนี้ สานักงานบัณฑิตศึกษาได้ทาการปรับตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอนาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณา

ผู้เสนอต่อที่ประชุม
อาจารย์ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ร่างข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
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(ร่าง) ข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 วิทยาลัย จึงปรับปรุงข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกอบมติสภาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ........./2562 เมื่อวันที่ .................................... 2562 สภาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยาม ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ใช้บังคับกับการบริหารงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
“สภาวิทยาลัย” หมายถึง สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
“คณะ”หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณบดี” หมายถึง คณบดีในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“ผู้อานวยการหลักสูตร” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้นั้น
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“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายถึ ง บุ ค คลภายนอกวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามอนุมัติให้เปิดดาเนินการ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อควบคุ มดูแลการจัดการศึกษา การ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
หมวดที่ 2
ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 ปรัชญา และวัตถุประสงค์
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิ ชาชีพให้มีความ
ชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ใน
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สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับ
ปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพั ฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้
ระบบไตรภาค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 4 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 10 สัปดาห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 2 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ย วกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
7.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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ข้อ 8 โครงสร้างหลักสูตร
8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
8.2 ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
8.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ข้อ 9 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่
มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ รวมทั้งการอ้างอิงถึง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ ปริญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5

อนึ่ง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
หมวดที่ 3
จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 10 จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัยกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี
10.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
10.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี
10.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
10.3 ปริญญาโท
10.3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
10.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิ ชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิ ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการดังนี้
(1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กับ หั ว ข้อ วิ ทยานิ พนธ์ หรื อการค้น คว้ า อิส ระ โดยผ่ า นความเห็ นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10.4 ปริญญาเอก
10.4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
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10.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
10.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ
มีผ ลงานทางวิช าการที่ได้รั บ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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10.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ง ตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 11 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
11.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้ เป็ น อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ของนักศึก ษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไ ม่เกิ น
5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรมี คุณวุฒิ ป ริญญาเอกหรือเที ยบเท่ า และด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
11.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษา
ที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา
11.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบ
หลักสูตร และอาจมีอาจารย์ประจาหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในสาขาที่
เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาด้วยก็ได้ โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรให้
แต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน และผู้ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจา
หลั กสู ตรให้ แต่งตั้งจากอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร 1 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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12.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
12.1.1 วางนโยบายการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการดาเนินงานของวิทยาลัย
12.1.2 กากับดูแลควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยาม ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ .ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริ หารตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
12.1.3 พิจารณาเสนออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
12.1.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร
12.1.5 ให้ ป ระธานคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รมี ห น้ า ที่ ป ระสานงานกั บ
สานักงานทะเบียนและประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวกับงานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานที่ให้การ
บริการด้านบัณฑิตศึกษาที่แต่งตั้งโดยวิทยาลัย
12.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี
ข้อ 13 หน้าทีข่ องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
13.1 รับผิดชอบและควบคุมงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
13.2 ติดตามการดาเนินการงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามแผนงาน
ด้านองค์ประกอบการวิจัย และรับผิดชอบประเมินผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา
จนกว่างานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจะแล้วเสร็จ
13.3 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
13.4 ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาและต้องเข้าสอบ
การค้นคว้าอิสระด้วย
13.5 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารหรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
13.6 กากับดูแลความเรียบร้ อยของเนื้อหาและความสมบูรณ์ของเล่มวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนางานไปตรวจปริมาณการคัดลอกโดยซอฟท์แวร์ที่กาหนดโดยศูนย์วิทย
บริการ และนารูปเล่มสุดท้ายส่งต่อหน่วยงานที่ให้การบริการด้านบัณฑิตศึกษาที่แต่งตั้งโดยวิทยาลัย เพื่อ ตรวจ
ความถูกต้องก่อนการยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษา
13.7 ในกรณีที่มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะมีหน้าที่ตาม
ข้อ 13.1 และ 13.2 โดยให้เป็นการตกลงสัดส่วนของปริมาณงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในกรอบของ 70: 30 หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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ข้อ 14 หน้าที่ของประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
14.1 กากับและดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
14.2 พิ จ ารณาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการท าวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้ น คว้ า อิ ส ระ ความรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ท าวิ จั ย ความสามารถในการน าเสนอผลงาน
ทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคาถาม
14.3 สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ และ
แจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบด้วยวาจาภายหลังการสอบเสร็จสิ้น
ข้อ 15 หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
15.1 พิ จ ารณาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการท าวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้ น คว้ า อิ ส ระ ความรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ท าวิ จั ย ความสามารถในการน าเสนอผลงาน
ทั้งด้านการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคาถาม
15.2 ส่งผลการสอบและข้อเสนอของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 10 วันทาการ นับตั้งแต่วันสอบวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ
15.3 ติดตามและควบคุมการจัดทารูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือการค้น คว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 16 หน้าที่ของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
พิ จ ารณาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ
ความรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ท าวิ จั ย ความสามารถในการน าเสนอผลงานด้ า นการพู ด และ
การเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคาถาม
หมวดที่ 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
17.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีคณ
ุ สมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
17.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
17.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
17.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ
เรียนดีมากหรือปริ ญญาโทหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลั กสูตร และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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ข้อ 18 การรับเข้าศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตร
โดยมีการทดสอบความรู้ ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ หลักสูตรกาหนด
กรณีผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึก ษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าได้สาเร็จ
การศึกษาและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ตามที่ระบุไว้ในข้อ 17
ข้อ 19 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
19.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแล้ว
19.2 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
โดยนาหลักฐานตามที่วิทยาลัยกาหนดมารายงานตัวต่อ สานักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งชาระเงิน
ตามประกาศของวิทยาลัย
19.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้วโดยผู้สมัครจะต้องนาหลักฐานตามที่วิทยาลัยกาหนดมาแสดงต่อวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียนและ
หากมีเหตุจาเป็นต้องไม่ช้ากว่า 14 วัน หลังเปิดภาคเรียน
19.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย จะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้
หมวดที่ 5
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม การเพิกถอนรายวิชา และการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียน
20.1 ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนได้จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วเท่านั้น
20.2 การลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาที่วิทยาลัย
กาหนด
20.3 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกาหนด 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อ 7 วัน นั บ จากวัน เปิ ดภาคการศึ กษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ใ นการลงทะเบียนเรียน ส าหรับภาค
การศึกษานั้น
20.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถกาหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนของแต่ละวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะ
ในรายวิชานั้น
20.5 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องขอลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว วิทยาลัยจะพิจารณาถอนชื่อนักศึกษา
ผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
20.6 การลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
20.7 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมและ
หนี้สินต่าง ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของวิทยาลัย
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20.8 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
20.8.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในระบบ
ทวิภาคนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษา
ปกติ และลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 6 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
20.8.2 ระดับปริญญาโทหลักสูตรในระบบทวิภาค นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 6
หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
20.8.3 ระดับ ปริ ญญาเอกหลั กสู ตรในระบบทวิภ าค นั กศึ กษาต้ องลงทะเบี ย น
รายวิชาไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบี ยนรายวิชาไม่
เกิน 6 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
20.9 การลงทะเบี ย นเรี ย นโดยมี จ านวนหน่ ว ยกิ ต มากหรื อ น้ อ ยกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ น
ข้อ 20.8.1 ข้อ 20.8.2 และข้อ 20.8.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตร และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีหรือเทียบเท่า
20.10 ในกรณีที่มีเหตุอันควร วิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
ข้อ 21 การขอเพิ่ม การถอน และการเปลี่ยนวิชาเรียน
21.1 การเพิ่ม การถอน และการเปลี่ยนรายวิชาเรียน ให้นักศึกษาทาการภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
21.2 การขอเพิ่ม การถอน และการเปลี่ ยนรายวิชาเรียน นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้อานวยการหลักสูตร ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่วิทยาลัยกาหนดไว้
21.3 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติการถอนวิชาเรียนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript)
21.4 กรณีเมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ยังอยู่ในช่วงก่อนสิ้นสุดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว รายวิชานั้นจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยบันทึกอักษร “W” ในช่องผล
การศึกษา
ข้อ 22 การลาพักการศึกษาและการรักษาสถานภาพ
22.1 นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษา จะต้องศึกษาในวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึ ก ษา และการขอลาพั ก นี้ จ ะกระท าได้ ไ ม่ เ กิ น สองภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กั น เว้ น แต่ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ที่
ผู้อานวยการหลักสูตรเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่นับภาคฤดูร้อน
22.2 ในการลาพักนี้ นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานสภาพนักศึกษาตาม
อัตราที่วิทยาลัยกาหนด
22.3 นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาต้องยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือเทียบเท่า
22.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
22.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อประสงค์จะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงาน
ตัวต่อสานักงานทะเบียนและประมวลผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนภาคต่อไป อย่างน้อย 1 สัปดาห์
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22.6 ในการศึกษาภาคปกติ หากนักศึ กษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนใน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน วิทยาลัยจะจาหน่ายชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 23 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
วิทยาลัยจะทาการเทียบโอนให้แก่ผู้ขอรับการเทียบโอน โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.
2545 และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดังนี้
23.1
นั ก ศึ ก ษาสามารถขอเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยได้
23.2 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
23.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
23.2.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
23.3 การเทียบรายวิชาให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
23.3.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษา หรือเทียบเท่ าที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบแล้วหรือเทียบคุณวุฒิให้สานักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ
23.3.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่า สามในสี่ ของรายวิชาที่ขอเทีย บ โดยพิจารณาจากคาอธิบายรายวิช าตามหลักสู ตร/สาขาวิช าของ
สถาบันอุดมศึกษาเดิมเทียบเคียงคาอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของวิทยาลัย
23.3.3 นักศึกษาจะได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ขอเข้าศึกษาในวิทยาลัย รายวิชาเป็นกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนค่าจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
23.3.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ข อเที ย บรายวิ ช าและโอนหน่ ว ยกิ ต ต้ อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ น
วิทยาลั ย เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 70 ของจานวนหน่ว ยกิตรวมตลอดหลั กสู ตร จึงมีสิ ท ธิ์ส าเร็ จ
การศึกษา
23.3.5 ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้ยื่นคาร้ องพร้อมแนบ
เอกสารต่อไปนี้
(1) สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา
(1.1) ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม (Official Transcript)
(1.2) คาอธิบ ายรายวิช า (Course Description) ของรายวิช าที่ขอเทียบจาก
สถาบันการศึกษาเดิม
23.3.6 ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนอาจขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม หรือให้มีการทดสอบวัดความรู้ในบางรายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจ
23.3.7 ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยพิจารณา
จากรายงานสรุปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
23.3.8 การเทียบวิช าเรียนและโอนหน่วยกิตต้องกระทาให้เสร็จสิ้ นภายใน 3
สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียนของในปีที่เข้าศึกษา
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ข้อ 24 การย้ายคณะ หรือสาขาวิชาภายในคณะ
24.1 นักศึกษาที่ได้สมัครสอบเข้าศึกษา หรือสังกัดในคณะใดของวิทยาลัยแล้ว หากมีความ
ประสงค์จะย้ายคณะจะต้องดาเนินการขออนุมัติในระยะเวลา 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา
24.2 การย้ า ยภาควิ ช าหรื อ สาขาวิ ช า จะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้อานวยการหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอยู่ก่อน และจากผู้อานวยการหลักสูตรที่นักศึกษาย้ายเข้าไปสังกัดใหม่
ทั้งนี้โดยการอนุมัติของคณบดีหรือเทียบเท่า
24.3 การย้ ายภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้ กระทาได้ครั้งเดียวและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา
หมวดที่ 6
สถานภาพนักศึกษา
ข้อ 25 สภาพนักศึกษา
25.1 การจาแนกสภาพนักศึกษาเป็นสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ จะกระทาเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแต่ละภาคทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรกซึ่งการจาแนก สภาพนักศึกษาจะกระทาเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่สอง นับแต่เริ่มเข้าศึกษา สาหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้นาไปรวมกับผลการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน เพื่อจาแนกสภาพนักศึกษา
25.2 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า กว่า 3.00
25.3 นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
ข้อ 26 การพ้นสภาพนักศึกษา
26.1 ระยะเวลาในการศึกษา
เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริ ญญาโท หลักสูตร 2 ปี ไม่สามารถเรียนสาเร็จใน 10
ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน
26.2 อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้
26.2.1 เมื่อมีการจาแนกสภาพนักศึกษาและมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00
26.2.2 นั ก ศึ ก ษาสภาพวิ ท ยาทั ณ ฑ์ ที่ มี แ ต้ ม เฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 3.00 สองภาค
การศึกษาติดต่อกัน ที่มีการจาแนกนักศึกษา
26.2.3 เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ
26.2.4 วิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุการทาผิดวินัยร้ายแรง
26.2.5 เรียนจบครบตามหลักสูตรและได้ปริญญา
26.2.6 ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก
ข้อ 27 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
27.1 นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน สามารถกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้
หากมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันถูกถอนชื่อ
27.2 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้อ งได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือเทียบเท่าและ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
27.3 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มการคื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามที่วิทยาลัยกาหนด
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27.4 นั กศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีส ภาพการเป็นนักศึกษา
เช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 8 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดที่ 7
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 28 ระบบวัดผล
28.1 นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
28.2 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาต่อเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา
28.3 การประเมินผล ให้คิดจากการสอบไล่ของแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งการสอบกลาง
ภาค การฝึกงาน หรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กาหนดให้คะแนน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาแต่
ละวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานที่วิทยาลัยกาหนดไว้
28.3.1 การสอบไล่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือ ประกาศว่าด้วยการสอบไล่ของ
วิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
28.3.2 นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์สอบต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและ เข้าสอบได้
เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น
28.3.3 นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชา
นั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยโดยผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือเทียบเท่า
28.3.4 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนั กศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับโดย
ถือผลรวมของ จานวนหน่วยกิตของวิชาที่สอบได้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
28.3.5 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับและสัญลักษณ์อักษรโดยคิดจากผล
การสอบหรืองานอื่น ๆ ที่ผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษาและจากผลการสอบไล่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา ให้คานวณแต้มเฉลี่ยโดยถือตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
28.3.6 ผลของการศึกษาแต่ละรายวิชา แสดงไว้เป็นระดับและสัญลักษณ์อักษร มีค่า
สาหรับคานวณแต้มเฉลี่ยดังนี้
ระดับและสัญลักษณ์มี 8 ระดับกาหนดเป็นอักษร A, B+, B, C+ , C , D+, D และ F
ระดับและสัญลักษณ์อักษร
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายถึง
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
อ่อน
ผ่าน
ตก

มีค่าแต้มต่อหน่วยกิตเท่ากับ
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
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28.3.7 สัญลักษณ์อื่น มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์อักษร
ความหมาย
AU
การร่วมฟังการบรรยาย
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
W
เพิกถอนการศึกษา (Withdrawal)
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
28.3.8 การให้สัญลักษณ์ I และสัญลักษณ์ IP จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
การให้สัญลักษณ์ I
1) นักศึกษาไม่ได้สอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานเพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา
2) นั ก ศึก ษาไม่ไ ด้รั บอนุญ าตให้ ไ ปเข้า สอบตามข้ อ 7.8.1.3 เนื่ องจากป่ว ยโดยมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา
3) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานตามกาหนดด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ F ถ้านักศึกษาไม่สอบหรือไม่ส่งงานภายใน
1 ภาคการศึกษาปกติหลังภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลา
พักการศึกษา
การให้สัญลักษณ์ IP
ในรายวิชาที่ผู้สอนมอบหมายงาน และนักศึกษามีเหตุอันสุดวิสัยที่ส่งงานไม่ทันตาม
กาหนดในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานั้น ผู้สอนสามารถให้ค่า IP และนักศึกษาต้องส่งงานให้สมบูรณ์ แก้
ค่า IP ให้เป็นเกรดในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นค่า IP จะเปลี่ยนเป็นค่า F และในรายวิชา Project กรณี
โครงงานไม่เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน (ไม่นับภาคฤดูร้อน) นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องเพื่อขอรักษา
สถานภาพวิชาโครงงานตามระเบียบของวิทยาลัย
การให้สัญลักษณ์ S หรือ สัญลักษณ์ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต
หรือรายวิชาที่ไม่คิดค่าคะแนน โดยการให้สัญลักษณ์ S เมื่อผลการประเมินในรายวิชานั้นเป็นที่พอใจ และให้
สัญลักษณ์ U เมื่อผลการประเมินในรายวิชานั้นไม่เป็นที่พอใจ
การให้สัญลักษณ์ W จะกระทาได้หลังจาก 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
แต่ยังอยู่ใน 10 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์ของภาค
ฤดูร้อน ในกรณีดังต่อไปนี้
1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาโดยผู้อานวยการหลักสูตร
2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
3) นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น
4) นักศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือเทียบเท่าให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น W
เนื่องจากการป่วย หรือเหตุอันสุดวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
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28.3.9 การประเมินผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา ให้ถือแต้มคะแนนเฉลี่ ย
ประจาภาคการศึกษาโดยเอาผลรวมของแต้มคะแนนหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียน ให้มี
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยปัดเศษจากตาแหน่งที่ 3
28.3.10 แต้มคะแนนเฉลี่ยประจาภาค ให้เอาผลรวมของแต้มคะแนนของภาคนั้นๆ
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น
1) แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจาปี ให้เอาผลรวมของแต้มคะแนนของปีการศึกษา
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของปีการศึกษานั้น
2) แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมประจาหลักสูตร ให้เอาผลรวมของแต้มคะแนนที่ได้ศึกษา
มาแล้วตามหลักสูตร หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ศึกษา จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย
28.3.11 การลงทะเบียนเรียนซ้า
นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนซ้าในรายวิชาที่เรียนแล้วเพื่อให้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือเทียบเท่า
หมวดที่ 8
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
ข้อ 29 การสอบภาษาต่างประเทศ
29.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกจะ ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
การสอบภาษาใด ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดีหรือ
เทียบเท่า
29.2 วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ข้อ 30 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบประมวลความรู้และผู้สมัครสอบวัดคุณสมบัติ
30.1 ต้องศึกษาและสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้น
30.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
30.3 มีความประพฤติดี ไม่ได้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดวินัยนักศึกษา
ข้อ 31 การสอบประมวลความรู้
31.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียน
หรือข้อเขียนและปากเปล่า ในหลักสูตรนั้นๆ
31.2 การเปิดสอบประมวลความรู้
31.2.1 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ว ย การสอบข้อเขียน หรือข้อเขียน
และปากเปล่า ซึง่ แต่ละหลักสูตรอาจจะกาหนดให้มีการสอบทั้ง 2 ประเภทได้ แต่จะต้องมีการสอบข้อเขียนด้วย
เสมอจะมีเฉพาะการสอบปากเปล่าอย่างเดียวไม่ได้
31.2.2 ให้ผู้อานวยการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นผู้กาหนดรายละเอียด การสอบ
และจานวนครั้งในการสอบต่อปี โดยปกติให้มีการสอบไม่เกินภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
31.2.3 ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แ ต่ ล ะครั้ ง
โดยคณะกรรมการสอบต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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31.2.4 ผลการสอบประมวลความรู้ คื อ ผลการศึ ก ษาเป็ น ที่ น่ า พอใจหรื อ S
(Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) ซึ่งนักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับคะแนน S (ผ่าน)
ภายใน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
31.2.5 ผู้ ที่ส อบไม่ผ่ านตามข้อ 33.2.4 ให้ ส อบประมวลความรู้ได้ ใหม่อีกไม่เกิ น
2 ครั้ง โดยจะทาการสอบใหม่ได้อีกภายหลังจากสอบประมวลความรู้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน ถ้าผลการสอบ
ครั้งที่ 3 ไม่ผ่านให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดีหรือเทียบเท่า
ข้อ 32 การสอบวัดคุณสมบัติ
32.1 นั กศึกษาระดับ ปริญญาเอก ต้องสอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติด้ว ยข้อเขียน หรือ
ข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบวัดคุณสมบัติได้ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่
วิทยาลัยกาหนดแล้ว
32.2 การเปิดสอบวัดคุณสมบัติ
32.2.1 การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และหรือการสอบ
ปากเปล่าซึ่งแต่ละหลักสูตรอาจจะกาหนดให้สอบทั้ง 2 ประเภทได้ แต่ต้องมีการสอบข้อเขียนด้วยเสมอ จะมี
เฉพาะการสอบปากเปล่ าอย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารสอบให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร
32.2.2 ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ แ ต่ ล ะครั้ ง โดย
คณะกรรมการต้อ งมี คุณ สมบั ติต ามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
32.2.3 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ค่าระดับคะแนน S (ผ่าน) ภายใน 3 ปี
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบีย นนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกาหนดเงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติของ
หลักสูตรนั้น
หมวดที่ 9
การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 33 วิทยานิพนธ์ หมายถึง งานวิจัยที่นักศึกษาเขียนหรือเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย หรือการสารวจ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักศึกษาศึกษาต้องทาเพื่อสิทธิในการรับปริญญาบัตร
ตามที่วิทยาลัยกาหนดไว้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (1) และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
ข้อ 34 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิตในภาคการศึกษานั้น โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
34.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (1) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ผ่าน (S) หรือเป็นที่น่าพอใจแล้ว
34.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (2) ต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และผ่านการสอบประมวล
ความรู้ผ่าน (S) หรือเป็นที่น่าพอใจแล้ว
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34.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน (S) หรือเป็นที่น่าพอใจและ
ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่วิทยาลัยกาหนดแล้ว
34.4 การพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด
34.5 หั ว ข้อ และโครงร่ างวิ ทยานิ พ นธ์ ที่จ ะเสนอขออนุมั ติ ต้ องได้รั บความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
34.6 การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหั วข้อและโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ที่
ได้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว หากเป็ น การเปลี่ ย นแปลงหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สาระส าคั ญ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ก าร
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและยื่น
ขออนุ มั ติ หั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ หม่ โดยให้ นั บ เวลาจากวั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ และโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้าย
ข้อ 35 การสอบหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
35.1 นักศึกษาต้องยื่นแบบคาร้องพร้อมหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยย่อตามรูปแบบ
ที่วิทยาลั ยกาหนด จานวน 5 ชุดต่อผู้ อานวยการหลักสูตร ก่อนวันสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันทาการ
และเมื่อได้รับอนุมัติให้มีการสอบได้ คณบดีหรือเทียบเท่าจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน
35.2 การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอ มิฉะนั้น
จะต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่
35.3 ให้ ป ระธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานผลการสอบหั ว ข้ อ และโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ไปยังคณบดีหรือเทียบเท่าหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถ้าผลการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
ผ่าน คณบดีหรือเทียบเท่า จะประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ทราบทั่วกัน กรณีที่ให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาดาเนิน การให้แล้วเสร็จและเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสอบ
ข้อ 36 การสอบวิทยานิพนธ์
36.1 นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้สอบ และต้องเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
36.1.1 ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 วัน
36.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตรงตามข้อกาหนดในหลักสูตร
36.1.3 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ข อสอบ
วิทยานิพนธ์
36.2 การยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
36.2.1 หลักสูตรปริญญาโท ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วันทาการ
36.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วันทาการ
36.2.3 การยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
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พร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่ วิทยาลัยกาหนด จานวน 5 ชุด พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับสอบจานวน
เท่ า กั บ จ านวนกรรมการสอบ เพื่ อ ที่ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รจะได้ จั ด ส่ ง ให้ ก รรมการสอบ และ
อีก 1 ชุด เพื่อให้ศูนย์วิทยบริการตรวจรูปแบบ และนักศึกษาจะต้องแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้องตามที่ ศูนย์วิทย
บริการได้ตรวจสอบและเสนอแนะ
36.2.4 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ คณบดีหรือเทียบเท่า จะ
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าการสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
36.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผย นักศึกษาและผู้สนใจ
อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ คณบดีหรือเทียบเท่ากาหนดในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการสอบถาม เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการสอบเท่านั้น
ข้อ 37 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
37.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น ให้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ ดังนี้
37.1.1 “ผ่ า น” หมายถึ ง การที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละตอบ
ข้อซักถามได้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งศูนย์วิทยบริการเพื่อตรวจรูปแบบและการคัดลอก
ผลงานโดยซอฟท์แวร์ได้ทันที
37.1.2 “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ ตอบข้ อ ซั ก ถามให้ เ ป็ น ที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญและ/หรือเรียบ
เรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอแน ะไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั้ ง นี้ ให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กาหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ให้
แล้วเสร็จ โดยในระดับปริญญาโท กาหนดให้ต้องไม่เกิน 90 วัน และในระดับปริญญาเอกต้องไม่เกิน 120 วัน
นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
37.1.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ให้
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และหรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ได้ ซึ่งแสดงว่า นั กศึกษาผู้ นั้ นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ที่
นักศึกษาได้จัดทาในเรื่องนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่
ได้อีก 1 ครั้ง
37.2 กรณี นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ
“ไม่ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U ซึ่งนักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และ
จัดทาวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
37.3 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบให้ คณบดีห รือเทียบเท่า
ทราบ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสอบ
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ข้อ 38 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์
ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 90 วันสาหรับปริญญาโท และ 120 วันสาหรับปริญญาเอกผลการสอบจะถูก
บันทึกเป็นระดับคะแนน U โดยผู้อานวยการหลักสูตร หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบีย นและเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิ พนธ์ใหม่ทั้งหมด หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
ข้อ 39 ในกรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์แล้ ว แต่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบั บสมบูรณ์ให้ ศูนย์วิทย
บริการภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 40 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย ถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และให้นับเป็นส่วน
หนึ่งของการสาเร็จศึกษาตามหลักสูตรนั้นได้
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์เป็นของวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี หลังการจบการศึกษา นักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผล
การศึ กษาไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ วิ ท ยาลั ย ก าหนด กรณี ที่ก ารท า
วิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัย ให้
นักศึกษาดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นได้
ข้อ 41 การค้นคว้าอิสระ เป็นการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้การกากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยอาจจะทาในรูปของวิจัย การประยุกต์ทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการ วิจัย
ในชั้นเรียน ชุดการสอนชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งานวิชาการ หรือการ
สร้างผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นสมควร
ข้อ 42 การเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในภาค
การศึกษานั้นและให้มีการดาเนินการ ดังนี้
42.1 นักศึกษาต้องศึกษารายวิช ามาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และต้องมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
42.2 การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนด
42.3 หัวข้อการค้นคว้าอิสระที่จะเสนอขออนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
42.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อการค้นคว้าอิสระหรือสาระสาคัญของหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ให้การประเมินผลการค้นคว้า
อิสระที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวข้อ
การค้นคว้าอิสระใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระครั้งสุดท้าย
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ข้อ 43 การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
43.1 การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับแต่วันที่นักศึกษายื่นคาร้องเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
43.2 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รายงานผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระต่อ
คณบดีหรือเทียบเท่าภายใน 15 วันทาการหลังจากได้รับเรื่อง กรณีที่เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่ างใด
ให้แจ้งให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไขผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้
ทราบ เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งผู้อานวยการหลักสูตรนั้น ๆ
ข้อ 44 การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการจั ดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
ข้อ 45 การสอบการค้นคว้าอิสระ
45.1 นักศึกษามีสิทธิขอสอบการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อนักศึกษาทาการค้นคว้าอิสระเรียบร้อย
แล้ว และเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
45.1.1 ได้รับอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
45.1.2 มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดในหลักสูตร
45.1.3 ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ ปรึก ษาการค้น คว้า อิส ระให้ ขอสอบ
การค้นคว้าอิสระได้
45.2 การยื่นคาร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอสอบก่อนวันสอบ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ พร้อมสาเนาบทคัดย่อตามรูปแบบที่วิทยาลัยกาหนด จานวน 3 ชุด เมื่อ
ได้รับอนุมัติให้สอบได้ คณบดีหรือเทียบเท่าจะประกาศกาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ทราบโดยทั่วกัน
ล่วงหน้าก่อนสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
45.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบแบบปากเปล่าอย่างเปิดเผยซึ่งนักศึกษาและ
ผู้สนใจอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่ คณบดีหรือเทียบเท่ากาหนดใน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังไม่มีสิทธิในการสอบถาม เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบเท่านั้น
ข้อ 46 การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
46.1 เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินการสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ ดังนี้
46.1.1 “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อ
ซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสาคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งศูนย์วิทยบริการได้
46.1.2 “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน
การค้นคว้าอิสระ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้อย่างสมบูรณ์
คณะกรรมการสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระพิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ แ ก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ
และหรือ เรียบเรียงการค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบการค้น คว้าอิส ระกาหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นับจากวันสอบการค้นคว้าอิสระ
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46.1.3 “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และหรือ ไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่
นักศึกษาได้จัดทาในเรื่องนั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง
46.2 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ผลการสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระของ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข”
หรือสอบ “ไม่ผ่าน” ผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U นักศึกษาต้องดาเนินการลงทะเบียนการ
ค้นคว้าอิสระและจัดทาการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริ่มต้นขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระใหม่
ทั้งหมด
46.3 ให้ประธานการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบไปยัง คณบดีหรือเทียบเท่า
ผ่านผู้อานวยการหลักสูตรภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสอบ
ข้อ 47 นั กศึกษาต้องส่ งผลงานการค้นคว้าอิส ระฉบับสมบูรณ์ที่มีล ายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระครบถ้วนทุกคน จานวน 5 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อ
ตามรูปแบบที่กาหนดให้ศูนย์วิทยบริการภายในวันอนุมัติผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา
มีข้อผูกพันว่าต้องมอบรายงานการค้นคว้าอิสระให้แก่หน่วยงานใดหรือผู้ใด ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดส่ง
ไปให้โดยตรง
ข้อ 48 การยกเลิกผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
ในกรณีทนี่ ักศึกษาไม่สามารถส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อ มูลการค้นคว้า
อิสระครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 45 วัน หลังวันผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบจะถูกบันทึกเป็น
ระดับ คะแนน U โดยผู้ อานวยการหลั กสู ตร หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบีย นและเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิ พนธ์ใหม่ทั้งหมด หรือเป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
ข้อ 49 ในกรณีที่นักศึกษาสอบการค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่ส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ ศูนย์
วิทยบริการภายในวันอนุมัติผลประจาภาคการศึกษา ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังไม่สาเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 50 การค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย ถือว่าเป็นการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์และ
ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการสาเร็จศึกษาตามหลักสูตรนั้นได้
ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ทธิ บั ต รในการค้ น คว้ า อิ ส ระเป็ น ของวิ ท ยาลั ย ในระยะ 5 ปี หลั ง การจบการศึ ก ษา
นักศึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหา
หรือผลการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัยกาหนด กรณีที่การ
ทาการค้น คว้าอิส ระได้รั บทุน วิจั ย ที่มีข้อผู กพันเกี่ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ห รือสิ ทธิบัตรโดยได้ รับความเห็ นชอบจาก
วิทยาลัย ให้นักศึกษาดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นได้
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หมวดที่ 10
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 51 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
51.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจานวน
หน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า
51.2 ปริญญาโท
51.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้สาหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับ ชาติห รื อระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
51.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดย
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
51.3 ปริญญาเอก
51.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิ มพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง
51.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
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เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่ งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 52 ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
52.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
52.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
52.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
นั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกาหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 53 การขออนุมัติปริญญา
วิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อให้สภาวิทยาลัยอนุมั ติการให้ปริญญาบัตรเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติ
ดังนี้
53.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 51
53.2 ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของวิทยาลัยครบถ้วน
53.3 ช าระหนี้ สิ น หรื อ ปลอดจากภาระผู ก พั นทั้ ง หมดที่มี ต่ อวิ ท ยาลั ย หรือ องค์ ก รใด ๆ
ในวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
53.4 เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างการพิจารณาความผิดทางวินัย
53.5 มีความประพฤติเหมาะสม
หมวดที่ 11
การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
ข้อ 54 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ
(1) การกากับมาตรฐาน
(2) บัณฑิต
(3) นักศึกษา
(4) คณาจารย์
(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ข้อ 55 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน และรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่าง
น้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
ข้อ 56 ในกรณี ที่ไม่ส ามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่ าวได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบั ติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาวิทยาลัยที่จะพิจารณาและให้ถือคาวินิจฉัย
ของสภาวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด
หมวดที่ 12
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 57 หลั ก สู ต รที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด ด าเนิ น การและได้ เ ปิ ด ด าเนิ น การตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ให้
ถือว่าเป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ 58 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หรือข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่………………………………………

(ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน)
อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

