ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓
..............................................................

เพื่ ออนุ วั ติให เ ปน ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๐
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศหลักเกณฑการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหใชบังคับกับหลักสูตรใหม
หรือหลักสูตรปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๓ บรรดาประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแยง
กับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก” หมายความว า ผู ที่ มิ ได เป นอาจารย ประจํ าของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
มหาสารคาม และไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษารวม หรือเปนผูสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่ เปด
สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ที่อธิการบดีแตงตั้ง
“คณะกรรมการประจํ า คณะ” หมายความว า คณะกรรมการประจํ า คณะที่ เ ป ด สอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ตามความในขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557

๒
ขอ ๕ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระรวม ประธานหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ และกรรมการสอบการคนควาอิสระ ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๕.๑.๑ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๕.๑.๒ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
๕.๑.๓ ไม เ ป น ผู เ คยต องรับ โทษจําคุ กโดยคําพิ พากษาถึ งที่สุดใหจํ าคุกเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕.๑.๔ ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๕.๒ คุณสมบัติทางวิชาการ
๕.๒.๑ หลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบัณฑิต ตองมีคุณวุ ฒิป ริญญาเอกหรือเที ยบเท า และมี
ผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษายอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวาหาเรื่อง
๕.๒.๒ หลั กสูตรปริญ ญามหาบัณฑิต ตองมีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกหรือเทีย บเทา และมี
ผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารระดับชาติที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษายอมรั บ ซึ่ งตรงหรื อสั มพัน ธกับ หัว ขอวิทยานิพนธไมนอยกวาสิบ เรื่อง กรณีมีผ ลงาน
ในวารสารระดับนานาชาติหนึ่งเรื่องใหเทียบเทาผลงานระดับชาติสองเรื่อง
ขอ ๖ ผู ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิช าการตามเกณฑขอ ๕ จะปฏิบัติ
หน า ที่ ตามข อ ๕ ได ต องได รั บการแต งตั้ งเป นผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก ประเภทผู มี ความรู ความสามารถและ
ประสบการณสูง โดยมีคุณสมบัติตาม ๕.๑ ๖.๑ และ ๖.๒ ดังตอไปนี้
๖.๑ มีคุณวุฒิหรือไดรับยกยองเชิดชูเกียรติหรือประสบการณวิชาชีพ อยางนอยขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
๖.๑.๑ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
๖.๑.๒ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า ที่ มี ตํ า แหน ง รองศาสตราจารย ห รื อ
ศาสตราจารย
๖.๑.๓ ดํารงตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวาระดับ ๙ หรือเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
๖.๑.๔ ไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาติ หรือราชบัณฑิต
๖.๑.๕ มีประสบการณวิชาชีพเชิงประจักษ และเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่เกี่ยวกับศาสตร
นั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
๖.๒ มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพหรือเทียบเทา ดังตอไปนี้
๖.๒.๑ ผลงานทางวิ ช าการเผยแพร ใ นวารสารระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล
ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายอมรับ และ
๖.๒.๒ ผลงานทางวิชาการเผยแพรนอกเหนือจาก ๖.๒.๑ และตามเกณฑพิจารณาการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ

๓
๖.๒.๓ ไดรับรางวัลเปนที่ยอมรับระดับชาติขึ้นไป หรือ
๖.๒.๔ มีผลงานวิชาชีพเชิงประจักษที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของตามที่
คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
ขอ ๗ การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๗.๑ กรณี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี คุ ณ วุ ฒิ และผลงานทางวิ ช าการตามที่ กํ า หนดให
ดําเนินการดังนี้
๗.๑.๑ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร พิ จารณาเสนอแตงตั้ งผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกตาม
แบบฟอร มที่ บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย กํ า หนดพร อมแนบเอกสารผลงานวิช าการและความเชี่ย วชาญ ตามขอ ๕.2
ตอคณะกรรมการประจําคณะ
๗.๑.๒ คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมตามขอ ๕ แลว
เสนอตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๑.๓ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอให
อธิการบดีเปนผูแตงตั้ง
๗.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามที่กําหนด
ใหดําเนินการดังนี้
๗.๒.๑ คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร พิ จารณาเสนอแต งตั้ งผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกตาม
แบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดโดยระบุสาขาที่เชี่ยวชาญพรอมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความ
เชี่ยวชาญและประสบการณตอคณะกรรมการประจําคณะ
๗.๒.๒ คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาความเหมาะสม แลวเสนอตอคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
๗.๒.๓ คณะกรรมการประจํ า บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย พิ จารณาความเหมาะสม และเสนอให
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ แลวแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศ หรือมิได
ระบุไวในประกาศ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารยนิรุต ถึงนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

