(สำเนำ)
ระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ว่ำด้วย กำรบริหำรหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๖ วรรคสาม แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุมัติให้มีระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ภายใน
คณะ สานักวิชา วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งทาหน้าที่บริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาที่หลักสูตรสังกัด และให้หมายความรวมถึง
ผู้อานวยการ
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของส่วน
ราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเป็นพิเศษและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายวิชาการกาหนด
“อาจารย์ ป ระจา” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ดารงตาแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ในมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอนหรือวิจัย
และให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มาจากองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทา
หน้าที่สอนหรือวิจัย ทั้งนี้ คุณสมบัติขององค์กรภายนอกให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด

๒
“อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
เป็นพิเศษและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกาหนด โดยต้องได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์
เชี่ยวชาญเฉพาะจากสภามหาวิทยาลัย
“อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรสหสาขาวิชา
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกินสอง
คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งตามคาแนะนาของคณบดี ซึ่งมิได้เป็นอาจารย์
ประจาให้ทาหน้าที่สอนนิสิตและรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตนในแต่ละปีการศึกษา
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เปิดสอนและได้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ ทราบแล้ว
“หลักสูตรสหสาขาวิชา” หมายความว่า หลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตร
สหภาควิชา
“หลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรที่มีความร่วมมือจากคณะ
อย่างน้อยสองคณะขึ้นไป และอยู่ภายใต้การบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย
“หลักสูตรสหภาควิชา” หมายความว่า หลักสูตรที่มีความร่วมมือจากภาควิชาหรือเทียบเท่าอย่าง
น้อยสองภาควิชาขึ้นไป หรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือจากคณะอย่างน้อยสองคณะขึ้นไป และอยู่ภายใต้การบริหาร
ของคณะใดคณะหนึ่งที่มีความร่วมมือกัน
ข้อ ๕ ในหลักสูตรหนึ่งๆ ให้คณะกรรมการบริหารคณะแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวนอย่างน้อยห้าคน และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
จานวนอย่างน้อยสามคน ต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวนอย่างน้อยห้าคน และหลักสูตรปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต จานวนอย่างน้อยสามคน ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิขั้นต่าระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์

๓
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือคณะวุฒยาจารย์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อยสามรายการ ในรอบห้าปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจานวน หรือมีจานวนนิสิตน้อยกว่าสิบคน คณะต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๖ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) หรือ คณะวุฒยาจารย์ กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยสาม
รายการในรอบห้าปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า หนึ่งหลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่สามารถกระทาได้ ยกเว้นหลักสูตรสหสาขาวิชาให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกินสองคน
กรณี หลั ก สู ตรปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ตและปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าเดี ยวกั น อาจแต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้
ข้อ ๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ จากนั้นให้เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อทราบ
ข้อ ๙ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละครั้ง ควรมีการทบทวนบุคคลผู้ทาหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๐ ในแต่ละหลักสูตรให้มี “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)” ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าภาควิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชา เป็น
ประธาน
(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา หรือผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกจานวนอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นกรรมการ

๔
(๔) อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจานวนหนึ่งหรือสองคนก็ได้
ในกรณีที่เป็นคณะซึ่งไม่มีภาควิชา หรือเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา หรือมีเหตุผลและความจาเป็น
อย่างอื่น ให้คณบดีหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คณบดีแต่งตั้ง เป็นประธานตาม (๑)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชา
เดียวกันอาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันได้
บุคคลคนหนึ่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรมากกว่าหนึ่งหลักสูตรได้
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรว่างลงให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เป็นกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่รักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และให้ดาเนินการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
ในกรณีที่กรรมการบริหารหลักสูตรคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
บริหารคณะแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรตามข้อ ๑๐ (๒) (๓) หรือ (๔) แทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พ้น
จากตาแหน่ง โดยให้อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งที่
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตามข้ อ ๑๐ ครบวาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารคณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบนี้และตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
(๓) กากับและดูแลการสอนและการสอบของหลักสูตร
(๔) กากับให้การดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
(๕) ปฏิ บั ติหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณบดี คณะกรรมการบริ หารบัณ ฑิ ต วิท ยาลั ยและคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการมอบหมาย
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการอานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนสองคน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจา อาจารย์ประจาหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวนอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ

๕
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสหสาขาวิชาสัง กัดบัณ ฑิตวิทยาลัย อาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุ การ
จานวนหนึ่งหรือสองคนก็ได้
ข้ อ ๑๔ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รสหสาขาวิช าสั ง กั ดบั ณ ฑิ ต วิท ยาลัย มี ว าระการดารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ห ารหลั ก สูต รสหสาขาวิช าสั ง กั ด บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย คนหนึ่ ง คนใดพ้ น จาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการอานวยการหลักสูตรสหสาขาที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร
สหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) หรือ (๔) แทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
โดยให้อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ ครบวาระ ให้คณะกรรมการอานวยการหลักสูตรสหสาขาที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจและหน้าที่ตามข้อ ๑๒
(๒) กาหนดแนวทางการบริหารการเงินและการงบประมาณของหลักสูตรสหสาขาวิชา ตลอดจน
กลั่นกรองงบประมาณในส่วนของหลักสูตรสหสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรสหสาขาวิชา
(๔) ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะที่ร่วมกันสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ข้อ ๑๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณ ฑิตวิทยาลัยอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๗ คุณสมบัติและวาระการดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดระบบประกันคุณภาพสาหรับหลักสูตรนั้นไว้ให้
ชัดเจน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
อื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประเมิ นและปรั บปรุ งมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยทุกๆ ห้าปี
ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ มีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

๖
อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา
(ก.พ.อ.) หรือคณะวุฒยาจารย์ กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยหนึ่ง
รายการ ในรอบห้าปีย้อนหลัง
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
อาจารย์ พิ เ ศษต้ อ งมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของรายวิ ช า โดยมี อ าจารย์ ป ระจ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๒๑ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษอาจอนุโลมคุณสมบัติข้อ ๒๐ ดังนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต กรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้
(๒) หลัก สู ตรประกาศนีย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้ นสู ง อาจารย์พิ เ ศษอาจได้ รั บการยกเว้น คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีป่ ี
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี
(๔) อาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๐ จะปฏิบัติหน้าที่สอนได้ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกาหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
(๕) กรณี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายวิช าการก าหนด โดยได้ รั บความเห็น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ ในการทาวิทยานิพนธ์ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จานวนหนึ่งคน เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกินจานวนสองคน
ข้อ ๒๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือคณะวุฒยาจารย์
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยสามรายการ ในรอบห้าปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องมีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผลงานที่ชี้ชัดว่า
สามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยของนิสิตได้

๗
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้
อาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ์ร่ วมที่ เป็นอาจารย์ประจา ต้ อ งมี คุณ วุฒิแ ละผลงานทางวิช าการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรั บในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่าสิบเรื่อง หรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าห้าเรื่อง
(ข) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมี คุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าห้าเรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนดข้างต้น จะเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามประกาศ
มหาวิทยาลัย และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกาหนด
ข้อ ๒๔ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
แผน ข ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๒๕ อาจารย์ประจาหลั ก สูต รหนึ่ ง คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิพ นธ์ ห ลัก ของนิสิ ต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ
๒๓ (๑) สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกินห้าคน ต่อภาคการศึกษา
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่ง
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป และมี ผ ลงานทางวิ ช าการตามข้ อ ๒๓ (๑) สามารถเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิต หลักสูตรปริญ ญาดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกิน สิบคน
ต่อภาคการศึกษา
(๓) อาจารย์ ประจาหลัก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๓ (๑) สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมได้ไม่เกินสิบคนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๓ (๑) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นและ
มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า สิบคน อาจมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักเกินกว่าสิบคน แต่ไม่เกินสิบห้าคนต่อภาคการศึกษาได้ หากมีความจาเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า
สิบห้าคน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

๘
ข้ อ ๒๖ อาจารย์ประจาหลัก สู ตรหนึ่ง คน ให้เป็นอาจารย์ที่ป รึ ก ษาการค้ นคว้า อิ ส ระของนิสิ ต
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ได้ไม่เกินสิบห้าคนต่อภาคการศึกษา
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนิสิ ตที่ค้นคว้า
อิ สระสามคน เที ยบได้ กั บ จานวนนิสิตที่ ท าวิทยานิ พ นธ์ หนึ่ ง คน แต่ ทั้ง นี้ร วมแล้วต้ อ งไม่ เกิ น สิบห้า คนต่ อ ภาค
การศึกษา
ข้อ ๒๗ จานวนนิสิตตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน โดยเริ่มนับเมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ หรือโครงร่างการ
ค้นคว้าอิสระได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
ข้อ ๒๘ กรณีนิสิตได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก่ อนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พ้นสภาพบุคลากรโดยไม่มีความผิด ให้อาจารย์ผู้นั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ต่อไปจนกว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๙ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาปรึกษาการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นิสิต และจัดให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายในเวลาที่กาหนด
(๒) รับผิดชอบและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบ
ผ่านแล้ว และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
(๓) ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย
รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๔) ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา
(๕) ติ ด ตามการด าเนิ น งานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน และรั บ ผิ ด ชอบประเมิ น ผลการท า
วิทยานิพนธ์ และต้องรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา จนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
(๗) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแล
(๘) ให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่
สอบผ่านแล้ว และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
(๒) ร่วมให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกั บเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และวิธีการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ร่วมให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา
(๔) ร่ วมติดตามการดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และรั บผิดชอบประเมินผลการทา
วิทยานิพนธ์ จนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ
(๕) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแล

๙
ข้อ ๓๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ ๓๒ กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลัง
สาเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตได้ แต่ทั้งนี้ หากจะทาหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพ นธ์ ในหลัก สูตรปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต และหลัก สูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสาเร็จการศึ กษาอย่างน้อยหนึ่งชิ้น ภายในสองปี หรือสอง
ชิ้น ภายในสีป่ ี หรือสามชิ้น ภายในห้าปี
ข้ อ ๓๓ คณะต้ อ งแจ้ ง รายชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ และคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของแต่ละหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบทุก
ภาคการศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้ เสนอ
อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงนาม)

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี

