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คานา

คู่ มือฉบั บ นี้ ไ ด้ จั ดทำขึ้น เพื่ อปรับ ปรุง รำยละเอียดกำรดำเนินกำรขอแต่ งตั้งอำจำรย์
บัณฑิตพิเศษ ตำมข้อบังคับฯใหม่ฉบับปรับปรุง 2562 โดยมีขั้นตอน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง
อำจำรย์บัณฑิตพิเศษ ในระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมข้อบังคับและตำมประกำศที่ผ่ำนกำรคัดกรองและมติ
จำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (flowchart)
โดยอธิ บ ำยรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ และแตละขั้ น ตอน ที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ส ำคั ญ
ตลอดจนข้ อบั งคับ และประกำศต่ ำง ๆ ที่คณำจำรย์ บุคลำกรที่ปฏิบั ติงำนเกี่ยวข้ องกับระดับ
บัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำควรทรำบ ข้ำพเจ้ำ ได้จัดทำคูมือฉบับนี้เป็นรูปเล่มและ
รูปแบบดิจิตอลไฟล์เผยแพรทำงเว็บไซต์ และหวัง เป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชนสำหรับ
บุคลำกรที่ ปฏิบัติงำนทีเ่ กี่ยวของกับระดับบัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หำกผู้อ่ำนมี
ข้อสงสัย ประกำรใด ข้ำพเจ้ำยินดีให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยใหเกิดควำมกระจ่ำง
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เหตุผล กำรปรับปรุงคู่มือกำรดำเนินงำน เรื่อง กำรขอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ (ครั้งที่ 2)
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ จำกมติที่ประชุมกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
*************************************************************
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม จึงได้มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรของคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน เรื่อง กำรขอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ (ตำมข้อเสนอแนะจำกมติที่ประชุมของคณะกรรมกำร
บัณฑิต 2562 ) ในครำวประชุมกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่6/2562 วำระที่ 4.2 พิจารณาเห็นชอบแบบฟอร์ม
การขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจาและอาจารย์พิเศษ
วำระที่ 4.2 ปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องกำรขอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ...
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบบุคคลทั่วไปที่ขอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ ตำมคุณวุฒิ และผลงำนวิชำกำร
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ2558 และข้อบังคับฯกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 2562
นั้น เห็นควรให้ปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องกำรขอแต่งตั้งเป็นอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ ควรจัดทำแบบฟอร์มใหม่ โดย
เป็นไปตำมข้อบังคับฯ 2562 และตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 2558 โดยระบุผลงำน
กำรตีพิมพ์ในรูปแบบ บรรณำนุกรม และระบุผลงำนวิชำกำรตำมเกณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
เห็นชอบของคณะกรรมกำร
2. หลักฐำนกำรกำรสมัครอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ เดิมนั้นจะต้องมีเอกสำรผลงำนแนบด้วย แต่ทั้งนี้
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ เห็นว่ำให้มีเพียงใบสมัคร และให้ผู้สมัครระบุผลงำนตีพิมพ์ในรอบปีก็
เพียงพอแล้ว โดยกำรแสดงควำมจำนงจำกใบสมัครตำมควำมเป็นจริง โดยประธำนหลักสูตรจะ
เสนอเข้ำที่ประชุมกรรมกำรตำมวำระ
3. ข้อมูลในใบสมัคร อำจไม่ต้องระบุประวัติกำรทำงำน
4. ข้อมูลในใบสมัคร อำจต้องระบุควำมเชี่ยวชำญ และผลงำนหรือโครงกำรวิจัยที่ได้ทำ
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ข้อควรรู้ตำมระเบียบสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2562
อำจำรย์ หมวด 8
ข้อ ๓๕ ประเภทของอาจารย์
๓๕.๑ อาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของสถาบันและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
๓๕.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๓๕.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก
หนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
๓๕.๔ อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
๓๕.๕ อาจารย์ที่ปรึกษา มี 2 ประเภท คือ
๓๕.๕.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายถึง อาจารย์ประจาที่ให้คาปรึกษา
และคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป ซึ่งแต่ งตั้งโดยคณบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๓๕.๕.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ
(1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อการค้ น คว้า อิ ส ระหลั ก
หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาและการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
(2) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม หรือการค้นคว้า อิส ระร่ว ม
หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีหน้าที่
ร่วมให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ ๓๖ อาจารย์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
๓๖.๑ อาจารย์ประจาหลั กสูตรมีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

5

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ส าหรั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รทางวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รต้ อ งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๓๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ งตั้ง ให้ บุ คคลดารงต าแหน่ง ทางวิช าการ อย่างน้อ ย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้สถาบันเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี
๓๖.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์ พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์ พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ปริ ญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิ ชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบของรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๓๗ อาจารย์ระดับมหาบัณฑิตต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
๓๗.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๓๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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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 ให้สถาบันเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เป็นรายกรณี
๓๗.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั กและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัว ข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิช าการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้ อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการและสภาสถาบันและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๓๗.๔ อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) กรณีผู้ ทรงคุณวุฒิภ ายนอก ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสั มพันธ์กับหัว ข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิส ระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ และสภาสถาบันและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๓๗.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีป ระสบการณ์ด้านการสอนและมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บ
ปริญญาและเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทัง้ นี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ ๓๘ อาจารย์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
๓๘.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๓๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้สถาบันเสนอจานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี
๓๘.๓ อาจารย์ผู้ ส อน ต้ องเป็น อาจารย์ ประจ าหรื ออาจารย์ พิ เศษที่ มี คุณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทีย บเท่า หรื อขั้น ต่าปริ ญญาโทหรือเที ยบเท่ าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ใ น
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้ต้องม
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คุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้ งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบของรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
ข้อ ๓๙ อาจารย์ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
๓๙.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๓๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญา และเป็นผลงานทางวิช าการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้สถาบันเสนอจานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๓๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด
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ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภา
สถาบันและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๓๙.๔ อาจารย์ผู้ ส อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้ว ยอาจารย์ประจาหลั กสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
(๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และ
สภาสถาบันและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๓๙.๕ อาจารย์ผู้ ส อน ต้ องเป็น อาจารย์ ประจ าหรื ออาจารย์ พิ เศษที่ มี คุณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทีย บเท่า หรือขั้ นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทาหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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ขั้นตอนกำรขอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ
ประธานหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติ
ลงนามรับรองในใบสมัคร

หลักสูตร……………เสนอชื่อ
พร้ อมใบสมัคร เสนอขอแต่งแต่งอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ มาที่คณะฯ
แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ ใบสมัคร ติดรูปถ่าย
ผลงานการตีพิมพ์ สาเนาวุฒกิ ารศึกษา
ศึกษำข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2562
หมวด 8 อำจำรย์

คณะตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละข้อมูล ที
เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ใบสมัครมีควำมชัดเจน
ว่ำจะเสนอขอแต่งตั้งทำหน้ำที่ใดบ้ำง
- เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ
1. ผลงำนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ที่ระบุ
2. วุฒิกำรศึกษำตำมข้อบังคับ
3. สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน

ไม่เข้ำหลักเกณฑ์
ตำมข้อบังคับ

คณะฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติเป็นตำม
ข้อบังคับ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
นาเข้ ากรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
คณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ
พิจำรณำ

ไม่เป็นไปตำมเงือนไข

เห็นชอบ
คณบดีที่สงั กัด ลงนามแต่งตังอาจารย์
้
บณ
ั ฑิตพิเศษ

เจ้ าหน้ าที่ จัดเก็บฐานข้ อมูล อ.บัณฑิตพิเศษแต่ละสาขาฯ

แจ้ งคาสัง่ ต่อหลักสูตรและอาจารย์
และ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์
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ขั้นตอนกำรเสนอชื่อเพื่อขอแต่งตั้ง
ดังนี้
1. หลักสูตรสำขำวิชำพิจำรณำบุคคลที่ขอแต่งตั้ง
2.
หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลของอำจำรย์ที่ขอแต่งตั้งให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2562 ตำมคุณสมบัติอำจำรย์บัณฑิต ในหมวดที่ 8
2. หลักสูตรทำบันทึกข้อควำมขอเสนอชื่อพร้อมประวัติ และเอกสำรแนบเพื่อพิจำรณำ
3. 3. คณะฯ ตรวจสอบใบสมัครเอกสำรแนบ คือ คุณวุฒิ ผลงำนวิชำกำรที่สัมพันธ์กับ
สำขำวิชำฯคณะเสนอรำยชื่อต่อสถำบันฯตำมข้อบังคับเพื่อนำเข้ำวำระกำรประชุมเพื่อ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำพิจำรณำเพื่อขอควำมเห็นชอบ
4. หำกเห็นชอบ คณบดีลงนำมคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ
5. คณะฯจัดเก็บข้อมูลลงฐำนข้อมูล
6. คณะฯแจ้งคำสั่งไปที่หลักสูตร เพื่อแจ้งให้อำจำรย์บัณฑิตพิเศษรับทรำบ
7. อำจำรย์บัณฑิตพิเศษ ดำเนินงำนตำมกรอบภำระ และกำรแต่งตั้ง ตำมข้อบังคับฯ

หมำยเหตุ
• • ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2562 หมวด 8
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ตัวอย่ำงหลักสูตรทำบันทึกขอแต่งตั้ง
โดยแนบเอกสำรประกอบพิจำรณำ
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ตัวอย่ างใบสมัครขอแต่ งตัง้ อาจารย์ บัณฑิตพิเศษ ที่แนบ
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ตัวอย่ างบัญชีรายชื่ออาจารย์ บัณฑิตพิเศษ จากฐานข้ อมูลบัณฑิต

19

ตัวอย่ างบัญชีรายชื่ออาจารย์ บัณฑิตพิเศษ จากฐานข้ อมูลบัณฑิต
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ตัวอย่ำงคำสั่งแต่งตั่ง โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแล้ว

คำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร์
ที.่ .........../....................
เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ คณะ.......................................
..............................................
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดาเนินไปด้วย
ความเรี ย บร้ อยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศัย อ านาจตามความในข้ อ บัง คั บ สถาบั น ฯว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2556 ข้ อ 49 ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการส่ ว นงาน
บัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ..../...... วันที่ ....... .......... .... จึงแต่งตั้งอาจารย์ บัณฑิตพิเศษเพื่อ
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตร...............สาขาวิชา..................... คือ
รศ.ดร. .....................................................................
สั่ง ณ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ...................
…………………………………………………………
(...............................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่ำง คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ
หำกมติที่ประชุมกรรมกำรบัณฑิตเห็นชอบแล้ว

หมำยเหตุ
• คณบดีลงนำมแล้ว บัณฑิตแจ้งคำสั่งไปที่หลักสูตร
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ปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรปรับปรุงคู่มือ

ดังนี้
ปัญหำที่พบ
1. คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ ควรจัดทำแบบฟอร์ม
ใหม่ โดยเป็นไปตำมข้อบังคับฯ 2562 และตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
2558 โดยระบุผลงำนกำรตีพิมพ์ในรูปแบบ บรรณำนุกรม และระบุผลงำนวิชำกำร
ตำมเกณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเห็นชอบของคณะกรรมกำร
2. หลักฐำนกำรกำรสมัครอำจำรย์บัณฑิตพิเศษ เดิมนั้นจะต้องมีเอกสำรผลงำนแนบด้วย
แต่ทั้งนี้คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ เห็นว่ำให้มีเพียงใบสมัคร และให้ผู้สมัครระบุ
ผลงำนตีพิมพ์ในรอบปีก็เพียงพอแล้ว โดยกำรแสดงควำมจำนงจำกใบสมัครตำม
ควำมเป็นจริง โดยประธำนหลักสูตรจะเสนอเข้ำที่ประชุมกรรมกำรตำมวำระ
3. ข้อมูลในใบสมัคร อำจไม่ต้องระบุประวัติกำรทำงำน
4. ข้อมูลในใบสมัคร อำจต้องระบุควำมเชี่ยวชำญ และผลงำนหรือโครงกำรวิจัยที่ได้ทำ
จำกมติที่ประชุมกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2562 วำระที่ 4.2 จึงเห็นควรให้ปรับปรุง
แบบฟอร์มใหม่

