
 

 

 

                          ประวัตอิาจารย์บัณฑิตศึกษา/อาจารยพ์ิเศษบณัฑิตศึกษา ปีการศกึษา............ 

                                       อาจารย์บณัฑิตศึกษา    อาจารย์พิเศษบณัฑิตศึกษา   

                                   คณะ.......................................................... 

                                   สาขาวิชา.................................................... 

 

เลขประจ าตัวประชาชน ....................................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูสว่นบุคคล 

1. ชื่อ – สกุล (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………….………. 

ต าแหน่งทางบริหาร……………………………….….………..………………… ต าแหน่งทางวิชาการ……..………………………………………….……..…….………. 

สังกัดคณะ/หน่วยงาน………………………….…………………………….……มหาวทิยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ..................................…..……………............. 

โทรศพัท์มอืถือ………………………………………………………………………. ท่ีท างาน………….…………………….………………….……ตอ่ภายใน..................... 

2. คุณวุฒสิูงสุดระดับ  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ส าเร็จการศึกษา เมือ่วันท่ี..........เดอืน.................พ.ศ......... 

ระบุข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประเทศ 

ภาษาไทย  

 

   

ภาษาอังกฤษ  

 

   

3. ประสบการณ์การสอน หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (ตอ้งระบ)ุ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………….……… 

4. ผลงานทางวิชาการ  

4.1 ผลงานวจิัยท่ีพิมพเ์ผยแพร่หลังส าเร็จการศึกษาตามขอ้ 2  (เป็นผลงานที่ท ารว่มกับนสิิตได้)  

และท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   ไมม่ ี  มี   

 เผยแพร่โดย  ตีพิมพ์ในวารสาร     เสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการ     เผยแพร่ เมื่อวันท่ี.…………เดอืน…………พ.ศ.…...…ล่าสุด 

 ชื่อวารสาร/การประชุมวิชาการ............................................................................................................................................ 

 สถานท่ี...................................................................................จังหวัด..................................ประเทศ.................................. 

 ชื่อ สกุล เจ้าของผลงาน...................................................................................................................................................... 

ชื่อเร่ือง…………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………….. 

4.2 ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง   ไม่มี   มี  ระบุคร้ังล่าสุด พ.ศ............................. 

          (แนบค าสั่งแต่งต้ังอาจารยท่ี์ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง) 

5. งานวิจัยที่สนใจหรือก าลังด าเนินการอยู่   ไม่มี   มี   

5.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

บศ. 1 : ปรับปรุง 2557   



 

6. รางวลัหรือเกียรตคิุณทางการสอน การวิจัยหรือทางวิชาการ ทีเ่คยได้รับ   ไม่มี   มี   

6.1 …………………………………………………………………………………………………………ปีท่ีได้รับ………………………………. 

6.2 …………………………………………………………………………………………………………ปีท่ีได้รับ………………………………. 

 

                                                               

                                                                               ลงนาม……………….……………..……………………………… 

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

                               วันท่ี……..……เดอืน….……..……………พ.ศ…………… 

7. คณะที่จัดการเรียนการสอน 

7.1 บันทึกการตรวจสอบ วนัเริ่มท างาน (เฉพาะอาจารย์บณัฑติศกึษา) 

 ตรวจสอบแลว้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างต าแหนง่................................................................................... 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สัญญาจา้งตั้งแต ่

วันท่ี................................................ถึง วันท่ี.......................................................... 

 

                                                                          ผู้ตรวจสอบ……………….……………..……………………………… 

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

                                                                            ต าแหนง่................................................................. 

                 วันท่ี……..……เดอืน….……..……………พ.ศ…………… 

7.2 บันทึกการตรวจสอบ คุณสมบัติการแต่งตั้งอาจารย์บณัฑติศกึษา/อาจารย์พเิศษบณัฑติศกึษา 

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถแตง่ตั้งเป็น 

7.2.1 อาจารย์ผู้สอน 

 ระดับปริญญาโท เนื่องจาก 

1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไ ม่ต่ ากว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมปีระสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

2)  มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และยังไม่มีผลงานวิจัยหลังส าเร็จการศึกษา 

 ระดับปริญญาเอก เนื่องจาก 

    มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์

และมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

7.2.2 ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก 

1) เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

2)  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

ในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการด้านวิชาชีพด้านนั้น  ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ตาม

หลักเกณฑ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 



 

7.2.3 กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจาก 

1)  มีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าป ริญญาเอกหรือเ ทียบเท่า ห รือเป็นผู้ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

2)  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับ

หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการด้านวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ท่ีส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

7.2.4 อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจาก 

 มีคุณวุฒิ ไม่ ต่ า กว่ าป ริญญาเอกห รือ เ ทียบเ ท่า  ห รือ เ ป็นผู้ ด า รงต าแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ า กว่ า  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

 

      ผู้ตรวจสอบ……………….……………..……………………………… 

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

                                                                       ต าแหนง่.................................................................... 

            วันท่ี……..……เดอืน….……..……………พ.ศ……………… 

7.3 ความเห็นของหวัหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

          เห็นชอบ  เสนอชื่อเพื่อแตง่ตัง้เป็น 

1.  อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท 

2.  อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก 

3.  ประธานท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

4.  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

       ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

          กรรมการพิจารณาโครงร่างวทิยานพินธ์  

                         กรรมการสอบวทิยานพินธ์ 

5.  อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

          ไมเ่ห็นชอบ เหตุผล…………………………………….……………… 

 

                                    ลงนาม………………….…………………….            

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

หัวหน้าสาขาวิชา/ ประธานหลักสูตร………………………………………..          

                                       วันท่ี…………/…………………./………… 

7.4 ค าสั่งของคณบดี  

           เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา พิจารณาตอ่ไป 

          ไมเ่ห็นชอบ เหตุผล…………………….…………………………... 

 

 

 

                       ลงนาม…………….…………………………………. 

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

                    ต าแหนง่….……………………………………………..          

                        วันท่ี……………/…………………./……………… 

 

หมายเหตุ: ประสบการณ์ในการท าวิจัยให้นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนิสิตท่ีอาจารย์ผู้นั้นเป็นหัวหน้านักวิจัย หรือนักวิจัยร่วม  

ในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต ท้ังท่ีได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และให้นับรวมถึงประสบการณ์ในการเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเองด้วย 


