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1. วตัถปุระสงค ์:  

เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั และร่วม เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และมี

ประสทิธภิาพ ตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

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 SFM-63-OAQ-GS-004 แบบฟอรม์ขอเพิม่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วม 

3 FWC-63-OAQ-GS-

005 

Flowchart กระบวนการขอเพิม่อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม 

 

5. นิยาม 

5.1 อาจารยป์ระจาํ  หมายถงึ  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิ และปฎบิตังิานเตม็เวลา 

5.2 อาจารยพิ์เศษ  หมายถงึ ผูส้อนทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจาํ 

5.3 นักศึกษา  หมายถึง  ผู้เขา้รบัการศกึษาในหลกัสูตรสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั ทัง้น้ีใหร้วมถงึนักศกึษาทดลองเรยีนหรอืนักศกึษาทดลองวจิยั  

5.4 ส่วนงานวิชาการ  หมายถึง ส่วนงานวิชาการที่ปฎิบัติงาน กํากับดูแลหลักสูตรสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

5.5 หวัหน้าส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณบด ีและใหห้มายรวมถงึรองอธกิารบดทีีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้วบคุมดแูลวทิยาเขต 

5.6 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ  หมายถงึ  คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ๆ มคุีณวุฒ ิและมคุีณสมบตัติามที่

กําหนดในขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
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5.7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หมายถึง อาจารย์บณัฑิตประจํา ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลเป็นที่ปรกึษาหลกั ให้กบั

นักศกึษาทีข่อแต่งตัง้อาจารยต์ามแบบฟอรม์ขอรบัรองการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั  

5.8 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หมายถงึ อาจารย์บณัฑติประจาํหรอืพเิศษ ซึ่งจะมหีน้าทีกํ่ากบัดแูลร่วมกบัอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

 

6. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

6.1 นักศกึษาตรวจสอบรายชื่ออาจารยบ์ณัฑติจากส่วนงานวชิาการ 

6.2 นักศกึษายื่น แบบฟอรม์ขอเพ่ิมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม (SFM-63-OAQ-GS-004) 

6.3 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วมลงนามรบัรองในแบบฟอรม์  

6.4 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการนุการประจําส่วนงานวชิาการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และคุณสมบตัิ

ของอาจารยบ์ณัฑติ 

6.4.1 กรณีคุณสมบตัขิองอาจารยบ์ณัฑติตรงตามขอ้บงัคบัสถาบนัฯ และเอกสารสมบูรณ์ เสนอประธานหลกัสตูร ลงนาม

พจิารณาใหค้วามเหน็ใน แบบฟอรม์ขอเพ่ิมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม (SFM-63-OAQ-GS-004) 
6.4.2 กรณีคุณสมบตัขิองอาจารยบ์ณัฑติไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัฯ หรอืเอกสารไม่สมบูรณ์ เจา้หน้าทีแ่จง้ผลไป

ยงันักศกึษา           
 

6.5 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ จดัทําคําสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และเสนอ

ไปยงัคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) 

6.6 คณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ (หวัหน้าส่วนงานวชิาการ/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย) พจิารณาลงนามคาํสัง่แต่งตัง้อาจารย์

ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ในแบบฟอรม์ขอเพ่ิมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม (SFM-63-OAQ-GS-004) 

 6.6.1 กรณีอนุมตัิ เจ้าหน้าที่งานบณัฑติศึกษา/เลขานุการประจําส่วนงานวชิาการ จดัทําคําสัง่แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษา

วทิยานิพนธ ์

 6.6.2 กรณีไม่อนุมตั ิแจง้ผลใหนั้กศกึษารบัทราบ 

6.7 เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา/เลชาประจาํส่วนงานวชิาการ แจง้คาํสัง่แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วมไปยงัอาจารย์ที่

ปรกึษาวทิยานิพนธร่์วม และนักศกึษา เพื่อรบัทราบ 

 

       หมายเหตุ :  กรณท่ีี 1 สามารถขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม       

พรอมกันได 

                กรณีท่ี 2 สามารถขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ภายหลังจากท่ีขอแตงตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
 
 

7. แผนภาพผงังาน (เอกสารแนบ FWC-63-OAQ-GS-005) 
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