บว. 02

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำร้องขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
 เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])…………ขวัญใจ…………… นามสกุล………………นนทรี……………....…รหัสประจำตัว.....6314xxxxxx.......
ระดับปริญญาเอก แบบ  1.1
 1.2
 2.1
 2.2
✓ ก แบบ ก 2  ข
ระดับปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1 
✓ ภาควิชา……………พืชสวน………………….…………………..
สาขาวิชา…………………พืชสวน…..………..……..……..(รหัสสาขา…... XA05..........) 
 โครงการพิเศษ………………………………..………….................................................  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 โครงการร่วม Dual/Double/Joint Degree……………………………………………………………………………………………………..…...............................

✓ บางเขน
 วิทยาเขตกำแพงแสน  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิทยาเขตศรีราชา
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค……ต้น…....…. ปีการศึกษา……2563..…...... เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 08-xxxx-xxxx ............................................
✓ วิทยานิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I.S.)
 ขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการที่ขอแต่งตั้ง
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอาจารย์
ลงนาม
วัน/เดือน/ปี
หรือ คณะกรรมการชุดใหม่
ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิสูงสุด
(กรณีขอเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
………รศ.ดร.บัณฑิต ก้าวหน้า……….
… A4001…
........…บัณฑิต…......... ..01../..01../..2564..
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ………รศ.ดร.เกษตร รุ่งเรือง……….....
… A4002…
........…เกษตร............ ..01../..01../..2564..
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ............................................................ ...................... ................................... ........../........../..........
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ………………………………..….……….……… …………....……
……………………....…… ........../........../..........
คณะกรรมการชุดเดิม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ชื่อ-นามสกุล

รหัสอาจารย์

ลงนาม

วัน/เดือน/ปี

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

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

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

........../........../..........
........../........../..........
........../........../..........
........../........../..........

ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิสูงสุด

 ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

ลงนาม.........บัณฑิต…ก้าวหน้า...... ..01../..01../..2564..
(..รศ.ดร.บัณฑิต ก้าวหน้า..)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน รองคณบดี
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง สมควรอนุมัติ

ลายมือชื่อนิสิต …………………ขวัญใจ นนทรี.................….……....
..01../..01../..2564..
 ความเห็นหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ
อาจารย์ประจำ มก. ที่นสิ ิตขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง (โปรดเลือก)
✓
 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
 มีคุณสมบัติครบถ้วน และกำลังดำเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตร
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนาม........เกษตร…รุ่งเรือง.......... ..01../..01../..2564..
(..รศ.ดร.เกษตร รุ่งเรือง..)
หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ
อนุมัติ

……………………………………………………………...

……………………………………………………………...
รองคณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

........../........../..........

........../........../..........

หมายเหตุ: 1. กรณีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักท่านเดิมแสดงความคิดเห็น และลงนาม
2. สามารถตรวจสอบจำนวนนิ สิต ในความดูแ ลของอาจารย์ ได้ทาง www.grad.ku.ac.th

มกราคม 2564

บว. 02

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำร้องขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
 เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])…………ขวัญใจ…………… นามสกุล………………นนทรี……………....…รหัสประจำตัว…6314xxxxxx............
ระดับปริญญาเอก แบบ  1.1
 1.2
 2.1
 2.2
✓ ก แบบ ก 2  ข
ระดับปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1 
✓ ภาควิชา……………พืชสวน……………………….……………..
สาขาวิชา…………………พืชสวน…..………..……..……..(รหัสสาขา…... XA05..........) 
 โครงการพิเศษ………………………………..………….................................................  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 โครงการร่วม Dual/Double/Joint Degree……………………………………………………………………………………………………..…...............................

✓ บางเขน
 วิทยาเขตกำแพงแสน  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิทยาเขตศรีราชา
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค……ต้น…....…. ปีการศึกษา……2563..…...... เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .....08-xxxx-xxxx ........................................
✓ วิทยานิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I.S.)
 ขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการที่ขอแต่งตั้ง
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอาจารย์
ลงนาม8
วัน/เดือน/ปี
หรือ คณะกรรมการชุดใหม่
ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิสูงสุด
(กรณีขอเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
………รศ.ดร.เกษตร รุ่งเรือง……….....
… A4002…
........…เกษตร............ ..01../..01../..2564..
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ………รศ.ดร.บัณฑิต ก้าวหน้า……….
… A4001…
........…บัณฑิต…......... ..01../..01../..2564..
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ............................................................ ...................... ................................... ........../........../..........
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ………………………………..….……….……… …………....……
……………………....…… ........../........../..........
คณะกรรมการชุดเดิม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ชื่อ-นามสกุล

รหัสอาจารย์

ลงนาม

วัน/เดือน/ปี

………รศ.ดร.บัณฑิต ก้าวหน้า……….
………รศ.ดร.เกษตร รุ่งเรือง……….....
...........................................................
...........................................................

… A4001…
… A4002…
.....................
.....................

........…บัณฑิต….........
........…เกษตร............
..................................
..................................

..01../..01../..2564..
..01../..01../..2564..
........../........../..........
........../........../..........

ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิสูงสุด

 ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงนาม..............บัณฑิต ก้าวหน้า……….......01../..01../..2564..
(..รศ.ดร.บัณฑิต ก้าวหน้า..)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน รองคณบดี
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง สมควรอนุมัติ

ลายมือชื่อนิสิต …………………ขวัญใจ นนทรี.................….……....
..01../..01../..2564..
 ความเห็นหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ
อาจารย์ประจำ มก. ที่นสิ ิตขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง (โปรดเลือก)
✓ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

 มีคุณสมบัติครบถ้วน และกำลังดำเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตร
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนาม........เกษตร…รุ่งเรือง.......... ..01../..01../..2564..
(..รศ.ดร.เกษตร รุ่งเรือง..)
หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ
อนุมัติ

……………………………………………………………...

……………………………………………………………...
รองคณบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

........../........../..........

........../........../..........

หมายเหตุ: 1. กรณีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักท่านเดิมแสดงความคิดเห็น และลงนาม
2. สามารถตรวจสอบจำนวนนิ สิต ในความดูแ ลของอาจารย์ ได้ทาง www.grad.ku.ac.th

มกราคม 2564

ขอปฏิบัติ การแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
● นิสิตระดับปริญญาโท ตองเสนอคำรองขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
อาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ หลั กและการค นคว าอิสระ ตองเป นอาจารย ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้น ต่ำปริญ ญาโทหรือเทียบเทาที่มีต ำแหนงรองศาสตราจารย และมีผ ลงาน
ทางวิช าการที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับ ปริญ ญาและเปน ผลงานทางวิช าการที่ไดรับ การเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ
5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย โดยตองขึ้นทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทอาจารยประจำแลว
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและการคนควาอิสระ (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและการคนควาอิสระ ที่เปนอาจารยประจำ ตองมีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการศึกษาคนควาอิสระ
สำหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและการคนควาอิสระ ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีอยูในฐานขอมูล
ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง
● นิสิตระดับปริญญาเอก ตองเสนอคำรองขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาที่ 6 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตำแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย โดยตองขึ้นทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารยประจำแลว
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว มที่ เ ป น อาจารย ป ระจำ ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ
เชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สำหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยพิเศษ (ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีอยูในฐานขอมู ล
ที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง
● การเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ในกรณีที่นิสิตรับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย
หรื อ ติ ด เงื่ อ นไขทุ น จากหน ว ยงานอื่ น ต อ งได รั บ อนุ มั ติ ก ารคื น ทุ น จากบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ก อ น จึ งจะสามารถ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ได
● รายชื่ออาจารยที่เสนอตองมีนิสิตในความดูแลไมเกินโควตาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

