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ระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ว่ำด้วย กำรบริหำรหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรมีระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ วรรคสาม แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุมัติให้มีระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ภายใน
คณะ ส านักวิชา วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท าหน้าท่ีบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร 

“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาท่ีหลักสูตรสังกัด และให้หมายความรวมถึง
ผู้อ านวยการ 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของส่วน
ราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเป็นพิเศษและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

“อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ในมหาวิทยาลัยท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอนหรือวิจัย 
และให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มาจากองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท า
หน้าท่ีสอนหรือวิจัย ท้ังนี้ คุณสมบัติขององค์กรภายนอกให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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“อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
เป็นพิเศษและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด โดยต้องได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์
เชี่ยวชาญเฉพาะจากสภามหาวิทยาลัย 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสตูรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรสหสาขาวิชา 
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกินสอง
คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ท่ีอธิการบดีแต่งต้ังตามค าแนะน าของคณบดี ซึ่งมิได้เป็นอาจารย์
ประจ าให้ท าหน้าท่ีสอนนิสิตและรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตนในแต่ละปีการศึกษา 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดสอนและได้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ทราบแล้ว 

“หลักสูตรสหสาขาวิชา” หมายความว่า หลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตร
สหภาควิชา 

“หลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรท่ีมีความร่วมมือจากคณะ
อย่างน้อยสองคณะขึ้นไป และอยู่ภายใต้การบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

“หลักสูตรสหภาควิชา” หมายความว่า หลักสูตรท่ีมีความร่วมมือจากภาควิชาหรือเทียบเท่าอย่าง
น้อยสองภาควิชาขึ้นไป หรือหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือจากคณะอย่างน้อยสองคณะขึ้นไป และอยู่ภายใต้การบริหาร
ของคณะใดคณะหนึ่งท่ีมีความร่วมมือกัน 

ข้อ ๕ ในหลักสูตรหนึ่งๆ ให้คณะกรรมการบริหารคณะแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวนอย่างน้อยห้าคน และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
จ านวนอย่างน้อยสามคน ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนอย่างน้อยห้าคน และหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต จ านวนอย่างน้อยสามคน ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือคณะวุฒยาจารย์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อยสามรายการ ในรอบห้าปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่าสิบคน คณะต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท่ีมีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

ข้อ ๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า 

(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) หรือ คณะวุฒยาจารย์ ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยสาม
รายการในรอบห้าปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๗ การแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่าหนึ่งหลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่สามารถกระท าได้ ยกเว้นหลักสูตรสหสาขาวิชาให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกินสองคน 

กรณีหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน อาจแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ 

ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ จากนั้นให้เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อทราบ 

ข้อ ๙  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละครั้ง ควรมีการทบทวนบุคคลผู้ท าหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ ๑๐ ในแต่ละหลักสูตรให้มี “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)” ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าภาควิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา เป็น
ประธาน 

(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

 

 



๔ 
 

(๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการจ านวนหนึ่งหรือสองคนก็ได้ 

ในกรณีท่ีเป็นคณะซึ่งไม่มีภาควิชา หรือเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา หรือมีเหตุผลและความจ าเป็น
อย่างอื่น ให้คณบดีหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีคณบดีแต่งต้ัง เป็นประธานตาม (๑) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชา
เดียวกันอาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันได้ 

บุคคลคนหนึ่งอาจได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรมากกว่าหนึ่งหลักสูตรได้ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งต้ังใหม่อีกได้ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรว่างลงให้คณบดีแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีเป็นกรรมการคนหนึ่งท าหน้าท่ีรักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และให้ด าเนินการแต่งต้ัง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งดังกล่าวว่างลง 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
บริหารคณะแต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตรตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) หรือ (๔) แทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีพ้น
จากต าแหน่ง โดยให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งท่ี
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ ครบวาระ ให้คณะกรรมการบริหารคณะปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

(๒) ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบนี้และตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้าม)ี 

(๓) ก ากับและดูแลการสอนและการสอบของหลักสูตร 

(๔) ก ากับให้การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 

(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณบดี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับการแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน 

(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๓) อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

(๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  



๕ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
จ านวนหนึ่งหรือสองคนก็ได้ 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยคนหนึ่งคนใดพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรสหสาขาท่ีเกี่ยวข้องแต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร
สหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) หรือ (๔) แทนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
โดยให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ ครบวาระ ให้คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรสหสาขาท่ี
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าท่ี
ดังต่อไปน้ี 

(๑) อ านาจและหน้าที่ตามข้อ ๑๒ 

(๒) ก าหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณของหลักสูตรสหสาขาวิชา ตลอดจน
กลั่นกรองงบประมาณในส่วนของหลักสูตรสหสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย           
        (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรสหสาขาวิชา 

(๔) ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะท่ีร่วมกันสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

ข้อ ๑๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติและวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพส าหรับหลักสูตรนั้นไว้ให้
ชัดเจน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
อื่นท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยทุกๆ ห้าปี 

ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  มีประสบการณ์ด้านการสอน  
และมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน           

(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ า ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  



๖ 
 

อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา 
(ก.พ.อ.) หรือคณะวุฒยาจารย์ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยหนึ่ง 
รายการ ในรอบห้าปีย้อนหลัง   

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ                   

อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละห้าสิบของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ข้อ ๒๑ อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษอาจอนุโลมคุณสมบัติข้อ ๒๐ ดังนี ้

(๑) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต กรณีรายวิชาท่ีสอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลม
ให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่ท้ังนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีปี่ 

(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แต่ท้ังนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 

(๔) อาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๐ จะปฏิบัติหน้าท่ีสอนได้ ต้องมี
คุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

(๕) กรณีอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๒๒ ในการท าวิทยานิพนธ์ ให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจ านวนหนึ่งคน เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกินจ านวนสองคน 

ข้อ ๒๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  

(๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือคณะวุฒยาจารย์
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยสามรายการ ในรอบห้าปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ส าหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องมีผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผลงานท่ีชี้ชัดว่า
สามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยของนิสิตได้ 

 

 



๗ 
 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่าสิบเรื่อง หรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าห้าเรื่อง 

(ข) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าห้าเรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น จะเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้  ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามประกาศ
มหาวิทยาลัย และต้องได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการก าหนด 

ข้อ ๒๔ คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
แผน ข ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๒๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหนึ่งคน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ 
๒๓ (๑) สามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกินห้าคน ต่อภาคการศึกษา 

(๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๓ (๑) สามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกินสิบคน 
ต่อภาคการศึกษา 

(๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๓ (๑) สามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกินสิบคนต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๓ (๑) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและ 
มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนิสิตได้มากกว่าสิบคน อาจมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักเกินกว่าสิบคน แต่ไม่เกินสิบห้าคนต่อภาคการศึกษาได้ หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 
สิบห้าคน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 

 

 



๘ 
 

ข้อ ๒๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหนึ่งคน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ได้ไม่เกินสิบห้าคนต่อภาคการศึกษา  

หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตท่ีค้นคว้า
อิสระสามคน เทียบได้กับจ านวนนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์หนึ่งคน แต่ท้ังนี้รวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าคนต่อภาค
การศึกษา 

ข้อ ๒๗ จ านวนนิสิตตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ให้นับรวมนิสิตท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลา
เดียวกัน โดยเริ่มนับเมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ หรือโครงร่างการ
ค้นคว้าอิสระได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว 

ข้อ ๒๘ กรณีนิสิตได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก่อนท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์พ้นสภาพบุคลากรโดยไม่มีความผิด ให้อาจารย์ผู้นั้นสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ต่อไปจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๙ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี                 

(๑) ให้ค าปรึกษาการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นิสิต และจัดให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายในเวลาที่ก าหนด                 

(๒) รับผิดชอบและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีสอบ
ผ่านแล้ว และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

(๓) ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย 
รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๔) ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา 

(๕) ติดตามการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และรับผิดชอบประเมินผลการท า
วิทยานิพนธ์ และต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา จนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

(๗) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแล 

(๘) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๐ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ี
สอบผ่านแล้ว และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

(๒) ร่วมให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น                    

(๓) ร่วมให้ค าแนะน า และเป็นท่ีปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา 

(๔) ร่วมติดตามการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และรับผิดชอบประเมินผลการท า
วิทยานิพนธ์ จนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 

(๕) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแล 



๙ 
 

ข้อ ๓๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

ข้อ ๓๒ กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
ส าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตได้ แต่ท้ังนี้ หากจะท าหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งชิ้น ภายในสองปี หรือสอง
ชิ้น ภายในสีปี่ หรือสามชิ้น ภายในห้าปี 

ข้อ ๓๓ คณะต้องแจ้งรายชื่อ คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของแต่ละหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบทุก
ภาคการศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ขอ้ ๓๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีต้องมีการตีความหรือในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้เสนอ
อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาด 

 
                                             ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                        (ลงนาม)         บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ 
 
                                                 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์) 
                                                                 อธิการบดี 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 


