คำร้องขอขยำยจำนวนนักศึกษำในคำปรึกษำวิทยำนิพนธ์เป็ นกรณีพเิ ศษ
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

บว. 22

(ตามประกาศ บว.67/2548)

เรียน คณบดี…… ……………………………………………….(คณะที่อาจารย์ท่ปี รึกษาสังกัด)
1. ข้ าพเจ้ า …………………………..……………..… เป็ นอาจารย์สงั กัดภาควิชา/หลักสูตร.……...............................…..……….……..
ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาของนักศึกษาระดับ
 ปริญญาโท แผน ก ......... จานวน..............คน แผน ข จานวน.............คน  ปริญญาเอก จานวน...............คน รวมทั้งสิ้น..................คน
มีความประสงค์ขอขยายจานวนนักศึกษาในคาปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรณีพิเศษ คือจานวน..............คน (นักศึกษาที่มอี ยู่แล้ ว รวมจานวนที่
ขอขยายต้ องไม่เกิน 10 คน) โดยมีผลงานนาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
 มีผลงานวิจัย 3 ปี ย้ อนหลังตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการที่มผี ้ ปู ระเมินอิสระ (Peer Review) ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า
3 เรื่อง คือ.......เรื่อง หรือในระดับชาติไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง คือ......เรื่อง หรือคละกันตามสัดส่วนที่เทียบได้ ไม่น้อยกว่านี้
 มีผลงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังนี้
- เคยเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ ว จานวน................คน ไม่น้อยกว่า 3 คน
- นักศึกษาในความดูแลที่สาเร็จการศึกษาแล้ วใช้ เวลาศึกษาเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาตามแผนการศึกษา คือ....................เท่า
- นักศึกษาในคาปรึกษาที่ผ่านมาจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 มีผลงานวิทยานิพนธ์ซ่งึ ได้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คือร้ อยละ............
 มีทุนวิจัยหรือโครงการวิจัยที่มงี บประมาณสนับสนุน ซึ่งจะใช้ เป็ นสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ตามแผนที่เสนอ
คือ (ระบุช่ อื ทุนวิจัย/โครงการวิจัย)...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักอยู่แล้ วไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง คือจานวน.................เรื่อง
 มีคุณสมบัตหิ รือผลงานอื่นตามที่คณะกาหนด คือ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอ แผนงานพร้ อมทั้งผลสัมฤทธิ์พร้ อมดัชนีช้ วี ัดที่คาดว่าจะได้ รับและจานวนนักศึกษาในคาปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ตามเอกสารที่แนบ) หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ท่หี มายเลขโทรศัพท์…………………………........

(ลงชื่อ)....................................................อาจารย์ผ้ ขู อ
(...................................................)
วันที่……………..………………….......
เอกสารประกอบการพิจารณา
 ผลงานวิจัย 3 ปี ย้ อนหลังตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการที่มผี ้ ปู ระเมินอิสระ (Peer Review)
 สาเนาคาสั่ง/หลักฐานแสดงการเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในคาปรึกษาวิทยานิพนธ์
 สาเนาทุนวิจัยหรือโครงการวิจัย
 แผนงานพร้ อมทั้งผลสัมฤทธิ์พร้ อมดัชนีช้ ีวัดฯ
 เอกสาร เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่คณะกาหนด
 อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................

(พลิกด้ านหลัง)

ผลกำรพิจำรณำกำรขอขยำยจำนวนนักศึกษำในคำปรึกษำวิทยำนิพนธ์
กรณีที่ 1 อำจำรย์ผูข้ อ มีคุณสมบัติและผลงำนครบ
1.คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่...........................เมื่อวันที่.........................
มีมติเห็นชอบ

กรณีที่ 2 อำจำรย์ผูข้ อมีคุณสมบัติและผลงำนไม่ครบ
1.คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่.........................วันที่............................
 มีมติเห็นชอบ เนื่องจาก.............................................
 มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจาก...............…………………...

ลงชื่อ .................................................
(......................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ............/................/................
2.งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ
เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้ ว มีคุณสมบัตแิ ละ
ผลงาน ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 67/2548 ข้ อ 4 เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะให้ ความเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ..................................................
(....................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ........../...................../.............
2.งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ
เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
ได้ ตรวจสอบแล้ วคุณสมบัตแิ ละผลงานไม่ครบถ้ วน
ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 67/2548 ข้ อ 4 แต่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นชอบ ตามเหตุผลข้ างต้ น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ..................................................
(.....................................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่.........../.................../..................…..
3. คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำคณะ
ในคราวประชุมครั้งที่........................เมื่อวันที่.....................
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................

ลงชื่อ .................................................
(......................................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ .........../..................../................
3.คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำคณะ
ในคราวประชุมครั้งที่....................เมื่อวันที่.......................
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................

ลงชื่อ ..................................................
(.......................................................)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
วันที่.........../.................../..................
4. คณบดี (คณะที่อำจำรย์สงั กัด)
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก...........................................

ลงชื่อ ..................................................
(.....................................................)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
วันที่.........../.................../..................
4. คณบดี(คณะที่อำจำรย์สงั กัด)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก...........................................
 ให้ นาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

ลงชื่อ ..................................................
(.................................................)
คณบดี
วันที่ .........../................./..............
5. งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ
แจ้ งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

ลงชื่อ ................................................
(...................................................)
ผู้ดาเนินการ
วันที่ ............/................../.............

ลงชื่อ ................................................
(.................................................)
คณบดี
วันที่ .........../................/...............
5. คณะกรรมกำรประจำบัณฑิตวิทยำลัย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ ...........................เมื่อวันที่...............................มีมติ
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก...........................
ลงชื่อ ..............................................
(...................................................)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่ ............/................../.............

