
 

 

หมวด  3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
 ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
 16.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่ง ต้ัง ให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบั ติหน้าที่ เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
 16.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
 16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหรืออาจารย์
พิเศษ ให้ทําหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
 16.5 อาจารย์ที่ป รึกษาทั่วไป หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ ไ ด้รับการแต่ง ต้ัง โด ย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน้าที่ ให้ คําปรึกษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบั ติต่างๆตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาของนักศึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่จนกระทั่ ง
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับ
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง  การให้ คําแนะนําและควบคุมดูแล 
รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง  อาจารย์ประจํา หรือ 
อาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ทําหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้ ง ช่วยเหลือให้ คําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 16.8  อาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ัง โดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ มีคุณสมบั ติตามข้อ 16.6 
และ 16.7 สามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียน รู้เพ่ือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นอย่าง ย่ิง  สามารถเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่บางส่วนในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งต้ังนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน่งทาง วิชาการ
ตามที่กําหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงโดยตรงต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 



 

 

และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนด แต่หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เช่ียวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ัง โดย
มหาวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตาม
ระดับของหลักสูตรนั้นๆ 
 ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 
คน 
 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 
และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอ่ืนๆ ตามที่คณะกําหนด 
 ข้อ 20 คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความ
เหมาะสมทําหน้าที่กํากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระ ดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนด
องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ การครบวาระการดํารงตําแหน่ง และการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
คณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
 ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 21.1  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 21.2  หลักสูตรปริญญาเอก ต้อง เป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง วิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
  
 
 



 

 

 ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง ตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  
 22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 เป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพัน ธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม อาจแต่ง ต้ัง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
 
 
 ข้อ 23  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน  15 
คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้ งหมดในเวลา
เดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทํา วิทยานิพนธ์ไ ด้
มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 
 ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจําเป็นกรรมการ    
 ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไ ด้รับการแต่ง ต้ัง โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจํา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  



 

 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่ง ต้ัง โดยคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไ ม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์
ประจําซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ทั้งนี้อาจแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเม่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
 อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจํา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทําหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้
มากกว่า 1 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


