
 

 
         

                                                
Graduate School Silpakorn University 

Request Form for Approval of Thesis/ Independent Study Title 
Tel. Bangkok +662849 7502, +22227129, Nakorn Pathom +663421 8808 , Phetchburi +663259 4107 

www.graduate.su.ac.th 

Name……………………………………................................Student ID......……………................... Government ID Number/Passport Number 
…………………….................................... 
Program....................................................................Telephone.….……………………........................E-mail……………………………........………...................... 
Local 
Address.................................................................................................................................................................................................................................................. 

Dear  Dean of Graduate School  
          I wish to 
           1. Ask for approval of a title and proposal of   Thesis    Independent study   as the following proposal 
                  (A student must submit the proposal of thesis/independent study to his/her advisor) 
           2. Ask for changing a title and/or proposal of  Thesis   Independent study   from the original title and/or proposal into 
                  (In a case of changing in proposal, a student must enclose updated proposal with this form.) 
                  Title ........…………………………….….............................…...............…………………………………………………………..………………………….….............................…..... 
                  Reason of title change 
........…………………………….….............................…................................................................................…………………………….…...........................….. 
           3. Ask to change an advisor     Thesis     Independent study  
                 Submitted for your kind consideration 

                                (Sign) ........…………………………….….............................…. Student 
                                                                                                     .....……../……...................../…….........  

For head of committee for proposal examination  
          Ask for approval of title and proposal of thesis/independent study 
          Committee for proposal examination of   Thesis     Independent study   has approved 
 
                                                                                       (Sign) ..................................................................... Head of committee for proposal examination 
                                                                                                      ............/............................./.................. 
For head of department/program 
          Department/program has considered  
             To recommend an advisor/advisors of   Thesis (1-3 advisors)    Independent study (1 advisor)  as the following    
               1. ……………………………………………….....................................…..............................................………............ Main advisor of thesis/independent study 
               2. ……………………………………………….....................................…..............................................………............ Co-advisor 
               3. ……………………………………………….....................................…..............................................………............ Co-advisor 
             To change an advisor/advisors of  Thesis     Independent study from the former advisor/advisors into      
               1. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............. Main advisor of thesis/independent study 
               2. ……………………………………………….....................................…..............................................………............... Co-advisor 
               3. ……………………………………………….....................................…..............................................………............... Co-advisor 

In a case of change in thesis or independent study title    
             Asking to change title of  Thesis   Independent study 
                                                                                           (Sign) ..................................................................... Main advisor of thesis/independent study 
                                                                                                       ............/............................./.................. 
For head of department/program  
I certify that all advisors of thesis/independent study that are recommended or replaced qualify 
following the announcement of the Ministry of Education in the Thai Qualification Framework of 
Graduate Study or the Qualification of Specialist and the Educational Quality Assurance 
                              (Sign) ..................................................................... Head of department/program 
                                          ............/............................./.................. 

Head of graduate study committee in 
faculty  
.......................................................................................
....................................................................................... 
    
 (Sign) ..................................................................... 
               ............/............................./.................. 

Graduate School Staff Graduate School Secretary Dean of Graduate School 

GS 2 



        (Sign)  ……………..…….………….………………............... 
                     ……………./..…………………………/......…... 

        (Sign)  ……………..…….………….………………............... 
                     ……………./..…………………………/......…... 

      (Sign) ……………..…………….………….……............. 
               ……………./..…………………………/......…... 

       Note : A student can download the request form at www.reg.su.ac.th, fill out the form and then ask for approval from the head of committee for 
proposal examination, head of department and head of graduate study in each faculty. 

  

 
 

Announcement of the Ministry of Education 
in  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ทรงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

1. อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เกิน 5 คน        
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน 
2. อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 
 
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้
กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับคณะวิชาทางสายศิลปะและ 
การออกแบบเพื่อท าหน้าที่สอน หรือเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรือเป็น 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 
 

คณาจารย์ประจ าของคณะวิชาทางสายศิลปะและการออกแบบผู้ใดได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปี และท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ ให้คณาจารย์ประจ าผู้นั้นท าหน้าที่สอนหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรือเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560 

-------------------------------------------   
 

หมายเหตุ  หลักสตูรใหม่ หรือหลักสตูรเก่าท่ีปรับปรุง หรือหลักสตูรเก่าทีป่ระสงค์จะใช้เกณฑ์  
                2558  ให้ใชป้ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

http://www.reg.su.ac.th/


                บัณฑติศึกษา 2558 


