แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แผนผัง
หลักเกณฑ์
เริ่ม
เป็นไปตาม ข้อ 1
สานักวิชาตรวจสอบ

สานักวิชาเสนอที่ประชุม
ระดับสานักวิชา

ไม่เป็นไปตาม ข้อ 1
จัดทาข้อมูล และเสนอตามลาดับ
ในแบบฟอร์ม
ไม่ผ่าน

สานักวิชาจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่
สิ้นสุด

สบศ. ตรวจสอบ
ตรวจสอบล
ผ่าน

สบศ. จัดทาวาระเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ไม่ผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
ต่อหน้า 2

ผ่าน

1. หลักสูตรตรวจสอบฐานข้อมูล ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ดังนี้
1.1 เป็นบุคคลที่สกอ.เคยได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือไม่
หากพ้นกาหนด 3 ปี แล้ว ต้องเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบอีก
ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ จะต้องมีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพิ่มเติม
1.2 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษานั้น สามารถใช้คุณสมบัติความเชี่ยวชาญ
เช่นเดียวกับที่เคยได้รับการแต่งตั้ง หรือไม่ (เงื่อนไข สกอ. คือ ต้องดูแล
วิทยานิพนธ์ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในครั้งที่มีการเสนอแต่งตั้งจะมีการ
ระบุความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน ตามข้อกาหนดของ สกอ.)
2. กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1-1.2 สานักวิชาสามารถจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิต
ประจาสานักวิชา และคณะกรรมการประจาสานักวิชา
3. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น ให้ดาเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะต่อไป
4. สานักวิชาส่งแบบฟอร์ม แบบเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (DGC24, 24-1, 24-2)
สานักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
5. สานักงานบัณฑิตศึกษา (สบศ) ตรวจสอบข้อมูล
5.1 กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
5.2 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น แจ้งสานักวิชาเพื่อดาเนินแก้ไข

A
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แผนผัง
A

หลักเกณฑ์
ผ่าน

สบศ. จัดทาวาระเสนอทีป่ ระชุม
สภาวิชาการ
กลับไปขั้นตอน
สานักวิชา
ตรวจสอบและ
จัดทาข้อมูลใหม่
หรือเพิ่มเติม

ไม่ผ่าน
สภาวิชาการพิจารณา
ผ่าน

สบศ. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง เพื่อเสนออธิการบดี
ลงนาม และเสนอวาระแจ้งสภามหาวิทยาลัย

สบศ. เสนอเรื่องต่อ สกอ.
สานักวิชา/สบศ. บันทึกฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

สานักวิชาจัดทาคาสั่งแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่

6. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประชุมพิจารณาคุณสมบัติ
6.1 กรณีเห็นชอบ เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
6.2 กรณีไม่เห็นชอบ แจ้งสานักวิชาเพื่อดาเนินการแก้ไข
7. สภาวิชาการ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ
7.1 กรณีเห็นชอบ สานักงานบัณฑิตศึกษา จัดทาคาสั่งเสนออธิการบดี
ลงนาม และจัดทาวาระแจ้งเพื่อทราบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
(มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 ลว. 21 กันยายน 2554 ได้มอบอานาจให้สภา
วิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมอบหมายให้
อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งฯ และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ)
7.2 กรณีไม่เห็นชอบ แจ้งสานักวิชาเพื่อพิจารณาทบทวน
8. สานักงานบัณฑิตศึกษา (สบศ.) แจ้งให้ สกอ. ทราบพร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น และติดตามมติรับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนั้น และแจ้งให้สานักวิชา
ทราบ
9. สานักงานบัณฑิตศึกษา (สบศ.) และสานักวิชา บันทึกข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ในขั้นตอนที่ 1 ต่อไป
10. สานักวิชาสามารถจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะให้ปฏิบัติหน้าที่

สิ้นสุด
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หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
หลักเกณฑ์
1. แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

2. หนังสือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ศธ0506(2)/
ว881-ว883 เรื่อง จานวน
และคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เรื่องการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
3. หนังสือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ศธ0506(4)/
ว158 เรื่อง การแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

รายละเอียด
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จ ะเป็นอาจารย์ที่ ปรึก ษาวิท ยานิพนธ์ห ลัก ต้อ งเป็ น
บุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจาในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าต่าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่
เทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ประจ าหลัก สูต รระดั บ ปริ ญญาโท ที่ ขาดคุ ณสมบั ติ ของอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ กาหนดแนว
ปฏิบัติดังนี้
สภาสถาบันสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ทาหน้าที่อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งนี้
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรดังกล่าวต้องเคยได้รับการแต่ งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชานั้น เพื่อให้ท่าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมาก่อนหน้าแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี
1. การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะเกี่ ย วกั บ วิ ทยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการอุดมศึกษาจะพิจารณาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และจะพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ
เพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) ตาแหน่งปัจจุบัน
2) คุณวุฒิการศึกษา
3) สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
4) ผลงานทางวิชาการ/ตารา
5) หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษา
6) ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
7) ภาระงานการเป็นที่ปรึกษาในปัจจุบัน
8) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา
2. หลังจากสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดังกล่าวแล้วขอให้
แจ้ง คณะกรรมการอุด มศึกษารับ ทราบพร้อ มทั้ง จัด ส่ง รายละเอียดดั งกล่าวข้างต้น ไปยัง
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไปด้วย
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หลักเกณฑ์
4. หนังสือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ศธ 0506(4)/
ว1220 เรื่องแนว
ปฏิบัติการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

รายละเอียด
กาหนดแนวปฏิบัติการเสนอรับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณีคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยมีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะแล้ ว เห็ น สมควรให้ บุ ค คลนั้ น สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไข ต้องดูแลวิทยานิพนธ์ใน
สาขาที่มี ค วามเชี่ ย วชาญ และเมื่ อพ้ น ก่ า หนด 3 ปี แ ล้ ว ให้ เ สนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ จะต้องมีผลงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

หมายเหตุ
1. การแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่ที่ปรึกษา สกอ. ให้เน้นการพิจารณาผลวิชาการ /งานวิจัย เป็นพิเศษ
2. สามารถดูรายละเอียดประกาศ/ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามมติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ที่ http://www.mua.go.th/users/he-commission/index.php

ปรับปรุง มกราคม 2557

