บฑ.2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบคาร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

โทรศัพท์กรุงเทพฯ ตลิ่งชัน 0 2849 7502-3, นครปฐม 088-2292013, เพชรบุรี 0 3259 4107
www.graduate.su.ac.th , facebook.com/graduatesu
ชื่อนักศึกษา …………………………………….......................... รหัสประจาตัวนักศึกษา ……………............ เลขประจาตัวประชาชน ……………………....................
สาขาวิชา..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทันที.….…………………….................. E-mail …………………………………….........
ทีอ่ ยู่ที่ติดต่อได้ ..........................................................................................................................................................................................................................
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้าพเจ้ามีความประสงค์
 1. ขออนุมัติหัวข้อและโครงการ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ ตามชือ่ หัวข้อในโครงการทีแ่ นบมาพร้อมนี้
(นักศึกษาต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้อาจ่รย์ที่ปรึกษาโดยตรงท่านละ 1 ชุดด้วย)
 2. ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อและ/หรือโครงการ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ จากเดิมเป็นดังต่อไปนี้
(กรณีการเปลี่ยนโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในสาระสาคัญ ให้นักศึกษาแนแนบโครงการใหม่จานวน 1 ชุดด้วย)
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ........…………………………….….............................…...............…………………………….….............................................................................................…......….
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ ........…………………………….….............................…...............…………………………………………………………..………………………….….............................….....
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนหัวข้อ ........…………………………….….............................…................................................................................…………………………….…...........................…..
 3. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชือ่ ) ........…………………………….….............................…. นักศึกษา
.....……../……...................../…….........

สาหรับประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระ
1. ขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงการ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ) ..................................................................... ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
............/............................./..................
ภาควิชาพิจารณาแล้ว ขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  วิทยานิพนธ์ (จานวน 1-3 คน)  การค้นคว้าอิสระ (จานวน 1 คน) เป็นดังนี้
1. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / การค้นคว้าอิสระ
2. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
2. ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
3. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ จากเดิมเป็นรายชื่อดังนี้
(1) ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / การค้นคว้าอิสระ
(2) ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(3) ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ลงชื่อ) ..................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / การค้นคว้าอิสระ
............/............................./..................

สาหรับหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................... หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา
............/............................./..................
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(ลงชื่อ) ……………..…….………….………………...............
(ลงชื่อ) ……………..…….………….………………...............
……………./..…………………………/......…...
……………./..…………………………/......…...
หมายเหตุ :

ประธานคณะกรรมการประจาคณะ

.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
............/............................./..................
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ลงชือ่ ) ……………..…………….………….……...............
……………./..…………………………/......…...

นักศึกษาขออนุมัติหัวข้อฯ ออนไลน์ระบบ www.reg.su.ac.th และพิมพ์คาร้องโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อฯ
หัวหน้าภาควิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องงานวิจัย
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และมีผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
10 เรื่อง
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เกิน
5 คน กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดารงตาแหน่งระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้
ไม่เกิน 10 คน

2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน

------------------------------------------หมายเหตุ หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรเก่าทีป่ รับปรุง หรือหลักสูตรเก่าทีป่ ระสงค์จะใช้เกณฑ์
2558 ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาหรับทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................
สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ตาแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง................................................................. ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา..............................................................
สถานที่ทางาน...................................................................... เลขที่...........ถนน.................................ตาบล....................................
อาเภอ.......................... จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................Email………………………………………………....................
เบอร์โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้สะดวก......................................เลขบัตรประชาชน..................................................................................
ที่อยู่ที่บ้าน (กรณีประกอบอาชีพอิสระ).........................................................................................................................................
ผลงานทางวิชาการที่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู๋ในฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง เรียงตามลาดับปีที่ได้รับการเผยแพร่
ลาดับ
ที่

ชื่อผลงานทางวิชาการ
(ระบุ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ปีที่ ฉบับที่ เลขที่ หน้าที่ ชื่อผู้วิจัยทั้งหมด)

อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตาม
ประกาศ กพอ. ในระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หรือใน
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
โปรดระบุฐานข้อมูล เช่น Scopus

1
2
3
โปรดระบุฐานข้อมูล เช่น TCI 1 / 2
4
5
ฯลฯ
6
7
8
9
10
หมายเหตุ 1. ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2
2. ระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 2556 ดังนี้ Academic Search Premier (select ebscohost
and then academic search premier) / Agricola / BIOSIS / CINAHL / EiCOMPENDEX / ERIC / H.W.Wilson (select
ebscohost and then H.W.Wilson) / lnfotrieve / lngenta Connect / INSPEC / MathSciNet / MEDLI NE/Pubmed /
PsyclNFO / Pubmed / ScienceDirect / SciFinder / Scopus / Social Science Research Network / Web of
Knowledge
3. ระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 2562 ดังนี้ ERIC / MathSciNet / Pubmed / Scopus /
Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) / JSTOR และ Project Muse ประสบการณ์ (เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา)

1............................................................................................................................ ..................................
2.............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ..................................
4........................................................................................................................................................... ...
5............................................................................................................................ .................................

รายละเอียดประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาหรับทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................
สาเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ตาแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
สังกัดสาขาวิชา...................................................................... คณะ.....................................................................
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยเรียงตามลาดับปีที่ได้รับการเผยแพร่

ลาดับ
ที่

ชื่อผลงานทางวิชาการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประสบการณ์ (เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา)
1............................................................................................................................ ..................................
2......................................................................................................................................... ....................
3..............................................................................................................................................................
4............................................................................................................................ ..................................
5..............................................................................................................................................................
6............................................................................................................................ ..................................
7..............................................................................................................................................................
8............................................................................................................................ ..................................

