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คํารองการแตงตั้งอาจารยบัณฑิตพิเศษเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 69/2548) 

เรียน คณบดี  .................................................................. (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
 เพื่อใหการทํา  วิทยานิพนธ  การศึกษาอิสระ ของ(นาย นาง นางสาว) .................................................
รหัสประจําตัว...............................................นักศึกษาระดับ ปริญญาโท แผน.............  ปริญญาเอก แบบ........... 
สาขาวิชา..................................................................ระบบการศึกษา. ภาคปกติ   โครงการพิเศษ   นานาชาติ  

 ภาษาอังกฤษ          ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขอเสนอแตงตั้ง  (นาย นาง 
นางสาว)..................................................................................ตําแหนง.....................................................................  
ระดับ.......................สังกัด..................................................................  เปนอาจารยบัณฑิตพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเปน 
               ผูทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบ มข.วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 16.8 และมีผลงานวิจัย 
                    หรือผลงานทางดานวิชาการในดานที่มีความเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง 
               เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามระเบียบ มข.วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ขอ 16.9 ที่มีความรู    
                    ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขานั้น ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการ 
                    วิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไปและความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญนั้นมีความจําเปน 
                    หรือเปนประโยชนอยางยิ่งตอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้น ๆ  
ซึ่งมีเหตุผลหรือความจําเปนในการเสนอขอแตงตั้งอาจารยบัณฑิตพิเศษ ดังนี้ 
 [   ] เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 [   ] เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 [   ] เปนผูปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 [   ] เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีหรือขาดแคลน 
 [   ] เหตุผลอื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................. 
โดยมีอาจารยประจํา (ตามความหมายในระเบียบ มข. วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 16.1) คือ  
......................................................................................................... เปนอาจารยที่ปรึกษารวม โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการประสานงานและธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ (อยางนอย 1 คน)   และมีอาจารยที่ปรึกษารวม อีก .............. คน 
 ไดแก 1. ..........................................................................   2. .................................................................... 
 3. ..........................................................................       4…………………………………………………. 
พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการขางลาง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป หากมีปญหาสามารถติดตอขาพเจาไดที่หมายเลขโทรศัพท………...… 

                                                                                    ลงชื่อ ...................................................... 
            (......................................................) 
                              ประธานหลักสูตร 
        วันที่ ............./.................../.................. 
เอกสารประกอบการยื่นคํารอง 
1  [   ] ประวัติการศึกษาของอาจารยบัณฑิตพิเศษ 
2  [   ] ประวัติการทํางาน (โดยยอ) ของอาจารยบัณฑิตพิเศษ  
3  [   ] ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในดานที่มีความชํานาญของอาจารยบัณฑิตพิเศษ  
4  [   ] ผลงานที่แสดงถึงความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญของอาจารยบัณฑิตพิเศษ  
5  [   ] หนังสือแสดงความยินดีจากอาจารยบัณฑิตพิเศษ ที่จะทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา 
6  [   ] หนังสือยินดีจากอาจารยบัณฑิตพิเศษ ที่จะทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม 
           ระเบียบและประกาศตางๆ ของ มข. เกี่ยวกับการควบคุมวิทยานิพนธ 
7  [   ] หนังสือเห็นชอบจากตนสังกัดของอาจารยบัณฑิตพิเศษ  (กรณีที่อาจารยบัณฑิตพิเศษ มีตนสังกัด) 
8  [   ] เอกสารเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําอยางนอย 1 คน เปนอาจารยที่ปรึกษารวม และใหมีหนาที่รับผิดชอบในการ 
          ประสานงาน  และธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
9  [   ] หนังสือแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของตนในครั้งนี้ 
10[   ] อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    ประธานหลักสูตรเสนอเอกสารหมายเลข  1 - 4 ตอคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะ   

และเสนอเอกสารหมายเลข  1 –10  ตอคณบดี หรือคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แลวแตกรณี

 



ผลการพิจารณาการแตงตั้งอาจารยบัณฑิตพิเศษ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
 

กรณีเสนอเปนผูทรงคุณวุฒิ  กรณีเสนอเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เรียน  คณบดี   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชุม 
ครั้งที่...................วันที่.............................มีมติเห็นชอบ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะคราวประชุม
ครั้งที่..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ 

มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพรอมนี้ 
 เห็นควรพิจารณาอนุมัติและแตงตั้งตอไป 

 
                              ลงชื่อ .......................................... 
                                       (.........................................) 
                                             ประธานหลักสูตร 
                               วันที่ ............/................/............. 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เรียน  คณบดี   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชุม 
ครั้งที่...................วันที่............................ มีมติเห็นชอบ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะคราวประชุม
ครั้งที่..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ 

มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพรอมนี้ 
เห็นควรพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการประจํา 

     บัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
                             ลงชื่อ .......................................... 
                                       (.........................................) 
                                              ประธานหลักสูตร 
                               วันที่ ........../................../............. 

2. งานบริการการศึกษา 
เรียน คณบดี 
             ไดตรวจสอบเอกสารตางๆแลวถูกตองและ
ครบถวน อาจารยบัณฑิตพิเศษมีคุณสมบัติครบตาม
เงื่อนไข ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของ  
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
ในคําส่ังแตงตั้ง 
 
 
                               ลงชื่อ .......................................... 
                                       (.........................................) 
                                                 ผูตรวจสอบ 
                                วันที่ ............/................/............ 

 2. งานบรกิารการศึกษา 
เรียน คณบดี 
             ไดตรวจสอบเอกสารตางๆ แลว ถูกตองและ
ครบถวน อาจารยบัณฑิตพิเศษมีคุณสมบัติครบตาม
เงื่อนไข  ระเบียบและประกาศที่ เกี่ยวของ  เห็นควร
พิจารณานําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                          ลงชื่อ ............................................ 
                                (...............................................) 
                                               ผูตรวจสอบ 
                              วันที่ ............/................./............. 

3. คณบดี 
             ไมอนุมัติ 
             อนุมัติ และลงนามในคําส่ังแตงตั้งแลว 
                        ลงชื่อ ................................................. 
                                (................................................) 
                                                   คณบดี 
                               วันที่ ............/................../.......... 

 3. คณบดี 
 เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
                     ลงชื่อ ................................................ 
                              (...............................................) 
                                                 คณบดี 
                              วันที่ ........../................./............. 

 4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ …………... 
วันที่....................... มีมติ  เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ 
                 ลงชื่อ .................................................... 
                            (.................................................) 
                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                           วันที่ ............/................/............. 

 4. งานบริการการศึกษา 
        สําเนาคําส่ังแตงตั้งแจงบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
                      ลงชื่อ ................................................. 
                             (..................................................) 
                                                 ผูดําเนินการ 
                               วันที่ ............/................/............ 

 5. คณบดี 
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งแลว       สําเนาคําส่ังแจง

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตอไป 
                 ลงชื่อ ................................................... 
                         (...................................................) 
                                                คณบดี 
                          วันที่ ........../.................../............. 

 




