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Master’s Degree
1. Thesis/Independent Study Major Advisers  

Thesis/Independent Study Major  อาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัThesis/Independent Study Major 
Advisers

 อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

และการค้นคว้าอสิระ 

Must be program faculty members ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒุิปริญญาp g y
hold a doctoral degree or have at least a 
master’s degree and an associate 
professor title

ู ุ ุ ญญ

เอกหรือเทียบเท่า หรือขนัตาํปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าทีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

Have produced in the past 5 years at 
least 3 academic works one of which is 
a research which is not a part of

มีผลงานทางวชิาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษา

เพือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไดร้ับ

่ ั ์ ี ํ ใ ิa research which is not a part of 
graduation requirements and published 
in accordance with the publication 
criteria specified for academic title 

การเผยแพรตามหลกเกณฑทกาหนดในการพจารณา

แต่งตงัใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 

๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย ๑ 

appointment รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั
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Master’s Degree
2. Thesis Co-advisers  

Thesis/Independent Study Major  อาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัThesis/Independent Study Major 
Advisers

 อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

และการค้นคว้าอสิระ 

• Can be full-time faculty members who อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งมีy
have the qualification and academic 
works specified for thesis major advisers
• Can be external experts who hold a 

คุณวฒุิและคุณสมบตัิดงันี

• อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมทีเป็นอาจารย์

ประจาํ ตอ้งมีคณวฒิและผลงานทางวชิาการdoctoral degree and have produced at 
least 10 academic works related to or in 
line with the topic of  the student’s thesis 

d bli h d i j l li t d i

ประจา ตองมคุณวฒุและผลงานทางวชาการ

เช่นเดียวกบัอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั

• สาํหรับอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมทีเป็น

้ ิ ้ ี ิป ิ ืand published in journals listed in 
accepted national database
External experts who do not have the 
above qualifications and academic

ผูท้รงคุณวฒุิภายนอกตอ้งมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการทีไดร้ับการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่นฐานขอ้มูลทีabove qualifications and academic 
works but have knowledge, expertise 
and experience related to or in line with

ู ฐ ู

เป็นทียอมรับในระดบัชาติ ซึงตรงหรือสมัพนัธ์กบั

หวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่4



Master’s Degree
2. Thesis Co-advisers  

 อาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม
Thesis Co-advisers 

 อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม

และการค้นคว้าอสิระ 

the topic of the student’s thesis can act 10 เรืองp
as co-advisers with the approval of the 
University Council and 
acknowledgement of the Commission on 

กรณีผูท้รงคุณวฒุิภายนอกทีไม่มีคุณวฒุิและผลงาน

ทางวชิาการตามทีกาํหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวฒุิ

ภายนอกจะตอ้งเป็นผม้ีความร้ความเชียวชาญและHigher Education. ภายนอกจะตองเปนผมูความรูความเชยวชาญและ

ประสบการณ์สูงเป็นทียอมรับ ซึงตรงหรือสมัพนัธ์

กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ โดย

่ ็ ึผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศึกษา

แห่งนนั และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับ
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Doctorate Degree
3. Dissertation Major Advisers

Dissertation Major Advisers  อาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัDissertation Major Advisers  อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

Must be program faculty members ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

Hold a doctoral degree or has at least a มีคณวฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขนัตาํHold a doctoral degree or has at least a 
master’s degree and an associate 
professor title

มคุณวฒุปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอขนตา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีตาํแหน่งรอง

ศาสตราจารย์

Have produced in the past 5 years at 
least 3 academic works one of which is 
a research which is not a part of 

มีผลงานทางวชิาการทีไม่ใช่ส่วนหนึงของการศึกษา

เพือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการทีไดร้ับ

การเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในการ
graduation requirements and published 
in accordance with the publication 
criteria specified for academic title 

i

การเผยแพร ตามหลกเกณฑทกาหนดในการ

พิจารณาแต่งตงัใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ

อยา่งนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปียอ้นหลงั โดย

่ ้ ้ ป็ ิ ัappointment อยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั
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Doctorate Degree
4. Dissertation Co-advisers B.E. 2558

Dissertation Co-Advisers  อาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมDissertation Co-Advisers  อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม

• Can be full-time faculty members who 
have the qualifications and academic

อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งมี

คุณวฒุิและคุณสมบตัิดงันี 
works specified for dissertation major 
adviser
• Can be external experts who hold a 
doctoral degree and have produced at

ุ ุ ุ

• อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมทีเป็นอาจารย์

ประจาํ ตอ้งมีคุณวฒุิและผลงานทางวชิาการ

เช่นเดียวกบัอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานพนธ์หลกัdoctoral degree and have produced at 
least 5 academic works related to or in 
line with the topic of the student’s 
dissertation and published in journals

เชนเดยวกบอาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

• สาํหรับอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมทีเป็น

ผูท้รงคุณวฒุิภายนอกตอ้งมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือ

ี ่ ี ิ ีไ ้ ัdissertation and published in journals 
listed in accepted national database

External experts who do not have the 

เทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการทีไดร้ับการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทีมีชืออยูใ่นฐานขอ้มูลที

เป็นทียอมรับในระดบันานาชาติ ซึงตรงหรือp
above qualifications and academic 
works but have knowledge, expertise

สมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 5 เรือง
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Doctorate Degree
4. Dissertation Co-advisers B.E. 2558

Dissertation Co-Advisers  อาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมDissertation Co-Advisers  อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม

and experience related to or in line with
the topic of the student’s dissertation can 

กรณีผูท้รงคุณวฒุิภายนอกทีไม่มีคุณวฒุิและผลงาน

ทางวชิาการตามทีกาํหนดขา้งตน้ ผูท้รงคุณวฒุิ
act as co-advisers with the approval of 
the University council and acknowledge-
ment of the Commision on Higher 
Education

ู ุ ุ

ภายนอกจะตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ความเชียวชาญและ

ประสบการณ์สูงมากเป็นทียอมรับ ซึงตรงหรือ

สมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ โดยผา่นความEducation สมพนธกบหวขอวทยานพนธ โดยผานความ

เห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งนนัและแจง้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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Adviser’s Supervision Load
5. Adviser’s Supervision Load (ภาระงานทปีรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ)

ภาระงานทปีรึกษาวทิยานิพนธ์และ
Adviser’s Supervision Load

ภาระงานทปรกษาวทยานพนธและ

การค้นคว้าอสิระ

A program faculty member can be a อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ี
major adviser of master’s degree and 
doctoral degree students and can have 
supervision load as follows: 

ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของนกัศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกตามหลกัเกณฑ ์ดงันี

- A program faculty member who holds 
a doctoral degree and has produced 
academic works specified for program 
f l b b h j d i

- กรณีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีคุณวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการตามเกณฑ ์

ใหเ้ป็นอาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา
faculty member can be the major adviser 
of both master’s and doctoral degree 
students not exceeding 5 per semester. 

ระดบัปริญญาโทและเอกรวมไดไ้ม่เกิน ๕ คน ต่อ

ภาคการศึกษา
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Adviser’s Supervision Load

Adviser’s Supervision Load
ภาระงานทปีรึกษาวทิยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอสิระ

- A program faculty member who holds 
a doctoral degree and an assistant 
professor title or holds at least a 

- กรณีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีคุณวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า และดาํรงตาํแหน่งระดบัผูช้่วย

ศาสตราจารยข์ึนไป หรือมีคณวฒิปริญญาโทหรือ
master’s degree and an associate 
professor title, and has produced 
academic works specified for program 
f l b b h j d i

ศาสตราจารยขนไป หรอมคุณวฒุปรญญาโทหรอ

เทียบเท่าทีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารยข์ึนไปและมี

ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ ์ใหเ้ป็นอาจารยท์ี

ป ึ ิ ิ ์ ั ึ ั ป ิ โfaculty member can be the major adviser 
of both master’s degree and doctoral 
degree students not exceeding 10 per 
semester

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท

และเอกรวมไดไ้ม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา

semester.
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Adviser’s Supervision Load

Adviser’s Supervision Load
ภาระงานทปีรึกษาวทิยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอสิระ

- In case of necessity, a program faculty 
member holding a doctoral degree and 
a professor title can be the major 

- กรณีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีคุณวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า และดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยแ์ละมี

ความจาํเป็นตอ้งดแลนกัศึกษาเกินกวา่จาํนวนที
adviser of not more than 15 students 
per semester with the approval of the 
University Council.  In case a program 
f l b h 1

ความจาเปนตองดูแลนกศกษาเกนกวาจานวนท

กาํหนดใหเ้สนอต่อสภาสถาบนัพจิารณาแต่ทงันีตอ้ง

ไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความ

ํ ป็ ้ ั ึ ่ ใ ้faculty member has more than 15 
students, the University must propose 
the case to the Commission on Higher 
Education for approval

จาํเป็นตอ้งดูแลนกัศึกษามากกวา่ ๑๕ คนใหข้อความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นราย

กรณี
Education for approval.
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Adviser’s Supervision Load

Adviser’s Supervision Load
ภาระงานทปีรึกษาวทิยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอสิระ

- A program faculty member can be an 
independent study adviser of not more 
than 15 master’s degree students.  For 

- อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ี

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญาโทได้

ไม่เกิน ๕ คนหากเป็นอาจารยท์ีปรึกษาทงัg
adviser of both thesis and independent 
study, 1 thesis advisee is equal to 3 
independent study advisees.

ไมเกน ๑๕ คนหากเปนอาจารยทปรกษาทง

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ใหค้ิดสดัส่วน

จาํนวนนกัศึกษาทีทาํวทิยานิพนธ์ ๑ คน เทียบไดก้บั

จาํนวนนกัศึกษาทีคน้ควา้อิสระ ๓ คน แต่ทงันีรวม

แลว้ตอ้งไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา

หมายเหตุ: อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร ต้องทาํหน้าทอีาจารย์ทปีรึกษาวทิยานิพนธ์ และ/หรือ 

                  อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรนันด้วย
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