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ประวติัการแก้ไข 

แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีแก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้แก้ไข 

  

 

 

 

 

1. วตัถปุระสงค ์:  

เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั และร่วม เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และมี

ประสทิธภิาพ ตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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2. ขอบเขต : 

ครอบคลุมขัน้ตอน และระเบยีบการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั และอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วม สาํหรบั

ทุกส่วนงานวชิาการของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัฯ  

 

3. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งจากภายนอกสถาบนั 

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-001 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั

บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

4. กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากภายในสถาบนั 

หมายเลข เอกสารเลขที ่ ชื่อเอกสาร 

1 STD-63-OAQ-GS-003 ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ย

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

2 STD-63-OAQ-GS-004 คู่มอืนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปรบัปรุงปีการศกึษา 2563 

3 SFM-63-OAQ-GS-005 แบบฟอรม์ขอเปลีย่นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั/ร่วม 

4 SFM-63-OAQ-GS-006 แบบฟอรม์แจง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ(์เดมิ) 

5 FWC-63-OAQ-GS-

006 

Flowchart กระบวนการขอเปลีย่นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั/ร่วม 

 

5. นิยาม 

5.1 อาจารยป์ระจาํ  หมายถงึ  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิ และปฎบิตังิานเตม็เวลา 

5.2 อาจารยพิ์เศษ  หมายถงึ ผูส้อนทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจาํ 

5.3 นักศึกษา  หมายถงึ  ผูเ้ขา้รบัการศกึษาในหลกัสตูรสงูกว่าระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ทัง้น้ีใหร้วมถงึนักศกึษาทดลองเรยีนหรอืนักศกึษาทดลองวจิยั  

5.4 ส่วนงานวิชาการ  หมายถึง ส่วนงานวิชาการที่ปฎิบัติงาน กํากับดูแลหลักสูตรสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

5.5 หวัหน้าส่วนงานวิชาการ  หมายถึง  คณบด ีและให้หมายความรวมถึงรองอธกิารบดทีี่ได้รบัมอบหมายใหค้วบคุมดูแล

วทิยาเขต 

5.6 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มคุีณวุฒ ิและมคุีณสมบตัติามที่

กําหนดในขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 

2559 



 

 
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

เอกสารเลขที ่
SPD-63-OAQ-GS-

006 

แกไ้ขครัง้ที ่: A 

กระบวนการขอเปล่ียนอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธห์ลกั/ร่วม 

วนัทีเ่ริม่บงัคบัใช ้: 01/07/2564 

หน้า : 4 / 4 

 

        

 

5.7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หมายถึง อาจารย์บณัฑิตประจํา ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลเป็นที่ปรกึษาหลกั ให้กบั

นักศกึษาทีข่อแต่งตัง้อาจารยต์ามแบบฟอรม์ขอรบัรองการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาพรอ้มอาจารยล์งนาม 

5.8 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หมายถงึ อาจารย์บณัฑติประจําหรอือาจารย์บณัฑติพเิศษ ซึ่งจะมหีน้าทีกํ่ากบัดูแล

ร่วมกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

6. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

6.1 นักศกึษาตรวจสอบรายชื่ออาจารยบ์ณัฑติจากส่วนงานวชิาการ 

6.2 นักศึกษายื่น แบบฟอร์มแจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เดิม) (SFM-63-OAQ-GS-006)  และแบบฟอร์มขอ

เปล่ียนอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั/ร่วม (SFM-63-QAQ-GS-005)  

6.3 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์(เดมิ) ลงนามในแบบฟอรม์แจง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ(์เดมิ) (SFM-63-OAQ-GS-006) 

ภายในระยะเวลา 7 วนั ทัง้น้ีหากไม่ลงนามภายใน 7 วนั ใหถ้อืว่าอาจารยท์ีป่รกึษาเดมิรบัทราบและใหด้าํเนินการต่อไป 

6.4 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ใหม่ลงนามในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกั/ร่วม (SFM-63-OAQ-

GS-005) 

6.5 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการนุการประจําส่วนงานวชิาการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และคุณสมบตัิ

ของอาจารยบ์ณัฑติ 

6.5.1 กรณีคุณสมบตัขิองอาจารยบ์ณัฑติตรงตามขอ้บงัคบั และเอกสารสมบูรณ์ เสนอประธานหลกัสตูรลงนามพจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบแบบฟอรม์ขอเปลีย่นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั/ร่วม (SFM-63-OAQ-GS-005) 

6.5.2 กรณีคุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตไม่เป็นไปตามข้อบังคับ หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่แจ้งผลไปยงั

นักศกึษารบัทราบ 

6.5  เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หม่ และ

เสนอไปยงัคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) เพื่อลงนามคาํสัง่แต่งตัง้

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หม ่

6.7  เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจาํส่วนงานวชิาการ แจง้คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ปยงัอาจารย ์

ทีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หม ่และนักศกึษาเพื่อรบัทราบ 

 

7. แผนภาพผงังาน (เอกสารแนบ FWC-63-OAQ-GS-006) 
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