บศ. 1 : ปรับปรุง 2557
รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ประวัตอิ าจารย์บัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา............
 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา  อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา

คณะ..........................................................
สาขาวิชา....................................................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ – สกุล (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………….……….
ตาแหน่งทางบริหาร……………………………….….………..………………… ตาแหน่งทางวิชาการ……..………………………………………….……..…….……….
สังกัดคณะ/หน่วยงาน………………………….…………………………….……มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ..................................…..…………….............
โทรศัพท์มอื ถือ………………………………………………………………………. ที่ทางาน………….…………………….………………….……ต่อภายใน.....................
2. คุณวุฒสิ ูงสุดระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก สาเร็จการศึกษา เมือ่ วันที.่ .........เดือน.................พ.ศ.........
ระบุข้อมูล
หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
ประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

3. ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (ต้องระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………….………
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่หลังสาเร็จการศึกษาตามข้อ 2 (เป็นผลงานที่ทาร่วมกับนิสิตได้)
และที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  ไม่มี  มี
เผยแพร่โดย  ตีพิมพ์ในวารสาร  เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการ เผยแพร่ เมื่อวันที.่ …………เดือน…………พ.ศ.…...…ล่าสุด
ชื่อวารสาร/การประชุมวิชาการ............................................................................................................................................
สถานที่...................................................................................จังหวัด..................................ประเทศ..................................
ชื่อ สกุล เจ้าของผลงาน......................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………..
4.2 ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่มี  มี ระบุครั้งล่าสุด พ.ศ.............................
(แนบคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
5. งานวิจัยที่สนใจหรือกาลังดาเนินการอยู่  ไม่มี  มี
5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. รางวัลหรือเกียรติคุณทางการสอน การวิจัยหรือทางวิชาการ ทีเ่ คยได้รับ  ไม่มี  มี
6.1 …………………………………………………………………………………………………………ปีที่ได้รับ……………………………….
6.2 …………………………………………………………………………………………………………ปีที่ได้รับ……………………………….

ลงนาม……………….……………..………………………………
(………………………….………………………………….)
วันที่……..……เดือน….……..……………พ.ศ……………
7. คณะที่จัดการเรียนการสอน
7.1 บันทึกการตรวจสอบ วันเริ่มทางาน (เฉพาะอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา)
 ตรวจสอบแล้วเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างตาแหน่ง...................................................................................
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สัญญาจ้างตั้งแต่
วันที่................................................ถึง วันที่..........................................................
ผู้ตรวจสอบ……………….……………..………………………………
(………………………….………………………………….)
ตาแหน่ง.................................................................
วันที่……..……เดือน….……..……………พ.ศ……………
7.2 บันทึกการตรวจสอบ คุณสมบัติการแต่งตั้งอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา/อาจารย์พเิ ศษบัณฑิตศึกษา
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถแต่งตั้งเป็น
7.2.1 อาจารย์ผู้สอน
 ระดับปริญญาโท เนื่องจาก
1)  มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไ ม่ ต่ ากว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2)  มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และยังไม่มีผลงานวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา
 ระดับปริญญาเอก เนื่องจาก
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์
และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
7.2.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
1) เป็ น อาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
2)  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการด้านวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด

7.2.3 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก
1)  มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2)  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่ ว ยงานหรื อ ระดั บ กระทรวงหรื อ วงการด้ า นวิ ช าชี พ ด้ า นนั้ น ๆ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ระดั บ 9
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
7.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจาก
 มี คุ ณวุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่าปริญญ าเอกห รื อ เที ย บเท่ า หรือเป็ น ผู้ ด า รง ต าแ หน่ ง ทางวิชา กา รไม่ ต่ า กว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ผู้ตรวจสอบ……………….……………..………………………………
(……………………….……..……………………………….)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที…่ …..……เดือน….……..……………พ.ศ………………
7.3 ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
7.4 คาสั่งของคณบดี
เห็นชอบ เสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็น
เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
1.  อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป
2.  อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก
ไม่เห็นชอบ เหตุผล…………………….…………………………...
3.  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ลงนาม…………….………………………………….
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(……………………………………………….)
5.  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตาแหน่ง….……………………………………………..
ไม่เห็นชอบ เหตุผล…………………………………….………………
วันที…่ …………/…………………./………………
ลงนาม………………….…………………….
(…………..………………………….)
หัวหน้าสาขาวิชา/ ประธานหลักสูตร………………………………………..
วันที…่ ………/…………………./…………
หมายเหตุ: ประสบการณ์ในการทาวิจัยให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนิสิตที่อาจารย์ผู้นั้นเป็นหัวหน้านักวิจัย หรือนักวิจัยร่วม
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต ทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และให้นับรวมถึงประสบการณ์ในการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย

