
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

..........................................................................

เพ่ือใหการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนไปดวยความเรียบรอย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษา

ข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๙ ขอ ๑๖ คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ  ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ 

วาดวยการศกึษาข้ันบัณฑติศกึษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑.๓.๕, ขอ ๑๑.๔.๕ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ

ขอบังคบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๑.๓.๕, ขอ ๑๑.๔.๕ คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒)

แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบณัฑติวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว

ดังน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ"

ขอ ๒ ใหประกาศน้ี มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

(๑)  สําหรับนักศึกษาที่ใชขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙

ระดับปริญญาโท  ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีจํานวน ๓ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหนง สถานะ คุณสมบัติ

ประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน - ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน- 

- ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

กรรมการ (คนท่ี ๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

กรรมการ (คนท่ี ๒) อาจารยประจํา หรือ อาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม





-  ๒  -

ระดับปริญญาเอก  ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีจํานวน ๕ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหนง สถานะ คุณสมบัติ

ประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน - ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

- ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

กรรมการ (คนท่ี ๑) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

กรรมการ (คนท่ี ๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

กรรมการ (คนท่ี ๓) อาจารยประจํา หรือ อาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม

กรรมการ (คนท่ี ๔) อาจารยประจํา

(๒) สําหรับนักศึกษาที่ใชขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาสําหรับ 

หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓

ระดับปริญญาโท  ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีจํานวน ๓ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหนง สถานะ คุณสมบัติ

ประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

กรรมการ (คนท่ี ๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก - ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและ

กรรมการ (คนท่ี ๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

หรืออาจารยประจําหลักสูตร

มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูล

ท่ีเปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง

- ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการที่กําหนดขางตน จะตอง

เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระโดยผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ

 

 



-  ๓  -

ตําแหนง สถานะ คุณสมบัติ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

- ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร

- ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ

เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑

รายการ ตองเปนผลงานวิจัย

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

- ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

- กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนผูทรง

คุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันดังที่กลาวไวขางตน

อาจารยประจําหลักสูตร

- ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการ

ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ

เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓

รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย 

๑ รายการ ตองเปนผลงานวิจัย



-  ๔  -

ระดับปริญญาเอก  ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีจํานวน ๕ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหนง สถานะ คุณสมบัติ

ประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

กรรมการ (คนท่ี ๑) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก - ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

กรรมการ (คนท่ี ๒) ผูทรงคณุวฒิุภายนอกสถาบัน หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือ

อาจารยประจําหลักสูตร

และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูใน

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง

- ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการที่กําหนดขางตน 

จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธโดยผาน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

- ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร

- ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย ๓ รายการ ในรอบ 

๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการ

ตองเปนผลงานวิจัย

กรรมการ (คนท่ี ๓) อาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธรวมหรือ

อาจารยประจําหลักสูตร

กรรมการ (คนท่ี ๔) อาจารยประจําหลักสูตร

  

 

  

 

  

 

  

 



-  ๕  -

ตําแหนง สถานะ คุณสมบัติ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

 - ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

- กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนผูทรง

คุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันดังที่กลาวไวขางตน

อาจารยประจําหลักสูตร

- ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑

รายการ ตองเปนผลงานวิจัย

ในกรณีท่ีมีปญหาในทางปฏิบัติหรือมีเหตุผลความจําเปน ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

หลักสูตรพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อพิจารณา

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๑๕ ต.ค. ๖๓ เวลา  ๑๔:๒๕:๕๘  Personal PKI-LN
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