ข้อควรรู้ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary
อาจารย์ที่ปรึกษา
[n.] adviser
ตัวอย่างประโยค นักศึกษาสามารถเข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท
หมายเหตุ
อาจารย์ที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
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ข้อควรรู้ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
อาจารย์บัณฑิต หมวด 11
ตามข้อบังคับ ข้อ 46 อาจารย์บัณฑิต ประกอบด้วย
46.1 อาจารย์บัณฑิตประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่สถาบันแต่งตั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตร สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทาหน้าที่หลัก
ด้านการสอนและวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดของภาระงานด้านการเรียนการสอน
46.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หลักในกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรโดยทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้ น อาจารย์แต่ละคน
จะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น และอาจารย์ประจา
หลักสูตรอาจซ้าซ้อนกันได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เ ป็น อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต รใดหลั กสู ต รหนึ่ง แล้ ว อาจเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้อง
เป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
(2) กรณีที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
46.3 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผู้ที่คณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงานบัณฑิตศึกษา
ข้อ 47 อาจารย์บัณฑิตมีหน้าที่สอน สอบวิทยานิพนธ์ หรือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระ โดยต้องทาการวัดผลการศึกษาตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในตารางสอน สอบ และ
ต้องส่งผลการศึกษาของวิชาที่ทาหน้าที่สอนหรือทาหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ภายในภาคการศึกษาที่ทาการสอน หรือทาหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 48 อาจารย์ที่ปรึกษา มี ๒ ประเภทคือ
48.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายถึง อาจารย์บัณฑิตประจาที่ให้คาปรึกษา
และคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป ซึ่งการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ส่วนงานบัณฑิตศึกษา
48.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ
48.2.1 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระหลั ก
หมายถึงอาจารย์บัณฑิตประจา มีหน้าที่ให้คาปรึกษา และคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาและการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
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48.2.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มหรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระร่ ว ม
หมายถึง อาจารย์บัณฑิตประจาหรือาจารย์บัณฑิตพิเศษ มีหน้าที่ร่วมให้ คาปรึกษาและคาแนะนา
เกี่ยวกับการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 49 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก
49.1 อาจารย์บัณฑิตประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริ ญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลั กสูตรใดมีอาจารย์บัณฑิตประจาที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาส่วน
งานบัณฑิตศึกษาในการให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
49.2 อาจารย์บัณฑิตประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ให้คิดสัดส่วนจานวน
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ทาการค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับ
รวมนักศึกษาทั้งหมดที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาในเวลาเดียวกัน
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การดาเนินการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ประธานหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
มาที่คณะฯ

คณะตรวจสอบข้ อมูลเป็ นไปตามข้ อบังคับ
เสนอคณบดี
คณบดีเสนอความเห็นชอบไปที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เลขานุการกรรมการบัณฑิตตรวจสอบข้ อมูลเสนอ
เข้ าที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอความเห็นชอบ

ไม่ผา่ น
ศึกษาข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
หมวด 11 อาจารย์บัณฑิต ข้อ 50

กรรมการ
บัณฑิตศึกษา
พิจารณา

ผ่าน
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แจ้ งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีลงนามคาสัง่ แต่งตัง้

คณะ ,ฝ่ ายทะเบียนฯ จัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูล

แจ้ งคาสัง่ อ.ที่ปรึกษา ไปที่ ประธานหลักสูตรเสนอ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
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รับเอกสารบันทึกข้อความ/คาร้อง และดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์บัณฑิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ตามคุณสมบัติ
- ตรวจสอบข้อมูลการเสนอชื่อของหลักสูตรตามที่ประธานหลักสูตรเสนอชื่อเพื่อทาหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการดังนี้
1.1 อาจารย์ที่เสนอชื่อมา แต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตประจา หมวด 11 ข้อ 47 (1) แล้วตาม
ข้อบังคับฯ คือ อาจารย์บัณฑิตประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่สถาบันแต่งตั้งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สังกัดสถาบันฯ ทาหน้าที่ด้านการสอน
และวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดของภาระงานด้านการเรียนการสอน
1.2 อาจารย์ที่เสนอชื่อมา เสนอให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิชาการในสาขา และ หลักสูตรใด
ในระดับใด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ
2. คณะฯ เสนอรายชื่อนาเข้าวาระเพื่อพิจารณา ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอความเห็นชอบ
การดาเนินงานเลขานุการกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดเรื่อนาเข้าวาระ เพื่อพิจารณา ดังนี้
ตัวอย่างวาระที่..... เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ประจาปีการศึกษา 25.........
ด้วยสาขาวิชา...........................................มีความประสงค์ที่จะขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา ....... ดังนี้เสนอชื่อ จานวน 1 คน
คือ .......................... อาจารย์บัณฑิตประจาในสาขาวิชา......................................... เพื่อทา
หน้าที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ซึ่งตามข้อบั งคับ ฯ หมวด 11 ข้อ 49 (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายถึง อาจารย์
บัณฑิตประจา ที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการส่วนงานบัณฑิตศึกษา
3 กรรมการเห็นชอบ โดยมติการประชุมกรรมการครั้งที่ ........../.........
การดาเนินงาน ในการรับรองวาระการประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แต่งตั้ง ........................................
2. มอบเลขานุการเสนอคณบดีจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง...............................................
4. เลขานุการแจ้ง แจ้งมติรายงานการประชุม
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การดาเนินงานโดยคณะฯ

5. คณะฯ ดาเนินการจัดทาคาสั่งเสนอคณบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง ดังนี้
- คณะฯจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ตามมติที่ประชุม
- คณบดีฯ ลงนามในคาสั่ง (ตามข้อบังคับ หมวด 11 ข้อ 49 (1)
- คณะแจ้งหลักสูตร และ อาจารย์ตามคาสั่งฯ
- คณะฯ แจ้งฝ่ายทะเบียน
- คณะฯ จัดเก็บลงในฐานข้อมูลในระบบอาจารย์บัณฑิต

ข้อควรทราบ/ศึกษา
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 ตามข้อ 49
• อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 51
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ตัวอย่ างขอเสนอชื่อ
อาจารย์ ท่ ปี รึกษาวิชาการ
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ตัวอย่ างแบบสรุ ปการแต่ งตัง้ อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วิชาการ
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ตัวอย่ างคาสั่งแต่ งตัง้ อาจารย์ ท่ ปี รึ กษาวิชาการ

คาสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที.่ .........../....................
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ คณะ.......................................
..............................................
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดาเนินไปด้วย
ความเรี ย บร้ อยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศัย อ านาจตามความในข้ อ บัง คั บ สถาบั น ฯว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับ บั ณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2556 ข้อ 49 ประกอบกั บมติคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ..../...... วันที่ ....... .......... .... จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อทาหน้าที่
ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร...............สาขาวิชา
..................... จานวน .............. คน ดังนี้
ดร…………………………………….
สั่ง ณ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ...................

…………………………………………………………
(...............................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

