บฑ. 1: ปรับปรุง

คําร้อง
ขอเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์
คณะ/วิทยาลัย.............................................สาขาวิชา.................................................
เรียน อธิการบดี
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อื่น ๆ ระบุ...........................
เป็น
 อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลาตามสัญญาจ้างตัง้ แต่.....................................ถึง...................................
 อาจารย์ประจําหลักสูตร........................................................สาขาวิชา........................................................................
1. วุฒิการศึกษา
2.1 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร/สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………….………………
จากสถาบัน..............................................ประเทศ................................วัน เดือน ปีที่สาํ เร็จการศึกษา...........................
2.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………….………………
จากสถาบัน..............................................ประเทศ................................วัน เดือน ปีที่สําเร็จการศึกษา...........................
2.3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………….………………
จากสถาบัน..............................................ประเทศ................................วัน เดือน ปีที่สําเร็จการศึกษา...........................
2. ข้อมูลนิสิตทีข่ ้าพเจ้าเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ ปัจจุบัน
และทีจ่ ะขอเพิ่มเติม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ บฑ.1-1 และ บฑ.1-2)
3. ศักยภาพที่สามารถทําหน้าที่ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์
4.1 ผลงานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน (กรุณาระบุในรูปแบบบรรณานุกรม ดังเอกสารแนบ บฑ.1-3)
4.2 เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ในรอบ 5 ปีการศึกษา (ระหว่างปีการศึกษา..............-..............) ดังนี้
1) นิสิตระดับปริญญาเอก
จํานวน.................................คน
2) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
จํานวน.................................คน
3) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
จํานวน.................................คน
4.3 ทุนวิจัยที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน กรุณาระบุชื่อทุน.................................... แหล่งทุน...................................มูลค่าทุน.........................บาท
4.4 ความเชี่ยวชาญ
1) ................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วันที่.....................................................
ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา

คําสั่งของคณบดี




เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)…………………………………………
……………………………………………………………….

เห็นชอบ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป



ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)………………………...…………………………………………

ลงนาม……………………………………….
(………………………….…………….)
หัวหน้าสาขาวิชา
วันที่…………/…………………./…………

ลงนาม………………………………………
(………………………………………)
คณบดี
วันที…่ ………/……………./…………

คณะ/วิทยาลัย.................................. มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา..................ปีการศึกษา.....................
หลักสูตร ...........................................................................สาขาวิชา ...........................................................................

เอกสารแนบ บฑ.1-1

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………..

จํานวนนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ ปัจจุบัน
ตามเกณฑ์ฯ 2558
ตามเกณฑ์ฯ 2548
ประธาน
ประธานที่ปรึกษา
อาจารย์
อาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
IS
IS
ป.โท
ป.เอก
ป.โท ป.เอก

จํานวนนิสิตที่จะขอเป็นที่ปรึกษาฯ เพิ่มเติม
ตามเกณฑ์ฯ 2558
ตามเกณฑ์ฯ 2548
ประธาน
อาจารย์ ประธานที่ปรึกษา อาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
IS
IS
ป.โท ป.เอก
ป.โท ป.เอก

รวมจํานวนนิสิตฯ ทั้งหมด
ตามเกณฑ์ฯ 2558
ตามเกณฑ์ฯ 2548
ประธาน
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

อาจารย์
ที่ปรึกษา
IS

รวม

ประธาน
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

อาจารย์
ที่ปรึกษา
IS

หมายเหตุ

รวม

หมายเหตุ: 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10.1
“...หากอาจารย์ประจํามีศักยภาพพร้อมทีจ่ ะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน”
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 11.1
“...กรณี อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา...”
“...กรณี อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา”
“...กรณี อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนทีก่ ําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี”

คณะ/วิทยาลัย.................................. มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลนิสิตที่อยูใ่ นความดูแลของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา..................ปีการศึกษา.....................
หลักสูตร ...........................................................................สาขาวิชา ...........................................................................

เอกสารแนบ บฑ.1- 2

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………..

ข้อมูลนิสิตที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ณ ปัจจุบัน
ที่

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง Thesis/IS

สอบ
โครงร่างฯ
ว/ด/ป

เผยแพร่
ว/ด/ป

สอบ

Thesis/IS
ว/ด/ป

คาดว่า
จะสําเร็จ
การศึกษา
ด/ป

ระดับปริญญาเอก หลักสูตร...........................................................................
ระดับปริญญาโท แผน ก หลักสูตร...........................................................................

ระดับปริญญาโท แผน ข หลักสูตร...........................................................................

ข้อมูลนิสิตที่จะขอเป็นทีป่ รึกษาฯ เพิ่มเติม
ที่

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

ระดับปริญญาเอก หลักสูตร...........................................................................

ระดับปริญญาโท แผน ก หลักสูตร...........................................................................

ระดับปริญญาโท แผน ข หลักสูตร...........................................................................

ชื่อเรื่อง Thesis/IS

เหตุผลที่ขอเป็นที่ปรึกษาเกินเกณฑ์

หมาย
เหตุ

ข้อมูลประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตร ............................................................................
คณะ/วิทยาลัย.........................................
ภาคการศึกษา...................ปีการศึกษา .................
จํานวนที่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อที่ปรึกษา

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ป.โท

ป.เอก

จํานวนที่ขออนุมัตแิ ต่งตั้งเพิ่มเติม
รวมวิทยานิพนธ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา IS

อาจารย์ที่ปรึกษา IS
ป.โท

ป.เอก

ข้อมูลอาจารย์ท่ขี ออนุมัติเป็นอาจารย์ท่ปี รึกษาฯ เกินเกณฑ์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็น อ.บัณฑิตศึกษาแล้ว)

ข้อมูลอาจารย์ท่ไี ม่ขออนุมัติเป็นอาจารย์ท่ปี รึกษาฯ เกินเกณฑ์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็น อ.บัณฑิตศึกษาแล้ว)

หมายเหตุ: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
“...สัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน”

หมายเหตุ

เอกสารแนบ บฑ.1- 3

ผลงานตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปี ปฏิทิน
(วันที่...1....เดือน.....มกราคม......พ.ศ.............. - วันที่..31....เดือน....ธันวาคม...พ.ศ...............)
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

(จัดทําในรูปแบบบรรณานุกรม)
1. เป็นผลงานระดับชาติ
รวมจํานวน...........ผลงาน
1.1 ตํารา/หนังสือ ที่อยู่ในเกณฑ์ขอแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ
 เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.



ไม่เป็นผลงานวิจัย รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

1.2 การประชุมวิชาการ (Proceedings) มีบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
 เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย (ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย). 
(วัน  เดือน  ปีที่จัด).  ชื่อเรื่องที่ปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.  ใน ชื่อ
เอกสารรวมเล่ม  (หน้า  เลขหน้าทั้งเรื่อง).  สถานที่:  หน่วยงาน ที่จัด
ปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.



ไม่เป็นผลงานวิจัย รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

1.3 วารสาร
 เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์
บทความทั้งเรื่อง. ผู้แต่ง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์/in press). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,
ปีที่(เลขประจําฉบับ).

เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์
บทความทั้งเรื่อง. ผู้แต่ง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์/in press). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,
ปีที่(เลขประจําฉบับ).

-----------------------------------------------------2. เป็นผลงานระดับนานาชาติ รวมจํานวน...........ผลงาน
2.1 ตํารา/หนังสือ ที่อยู่ในเกณฑ์ขอแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ
 เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.



ไม่เป็นผลงานวิจัย รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

2.2 การประชุมวิชาการ (มี Proceedings) ) มีบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
 เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย (ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย). 
(วัน  เดือน  ปีที่จัด).  ชื่อเรื่องที่ปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.  ใน ชื่อ
เอกสารรวมเล่ม  (หน้า  เลขหน้าทั้งเรื่อง).  สถานที่:  หน่วยงาน ที่จัด
ปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.



ไม่เป็นผลงานวิจัย รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

2.3 วารสาร
 เป็นผลงานวิจัย
รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์
บทความทั้งเรื่อง. ผู้แต่ง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์/in press). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,
ปีที่(เลขประจําฉบับ).



ไม่เป็นผลงานวิจัย รวมจํานวน...........ผลงาน
ที่ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์
บทความทั้งเรื่อง. ผู้แต่ง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์/in press). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร,
ปีที่(เลขประจําฉบับ).

