
บว. 41 

แบบเสนอแตงตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 815/2549) 
 

เรียน คณบดี  .................................................................. (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
 เพื่อใหการทํา      วิทยานิพนธ       การศึกษาอิสระ    
เร่ือง  (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
ของ(นาย นาง นางสาว) .................................................รหัสประจําตัว...............................................นักศึกษาระดับ 

 ปริญญาโท แผน.................    ปริญญาเอก  แบบ.............. สาขาวิชา................................................................. 
ระบบการศึกษา  ภาคปกติ      โครงการพิเศษ   นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ   ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ขอเสนอแตงตั้ง(นาย นาง นางสาว)................................................. ตําแหนง..........................................  ระดับ...........
สังกัด................................................................  เปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  โดยมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระดังนี้  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
และมีกรอบหนาที่และความรับผิดชอบในวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ เร่ืองดังกลาวดังนี้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

                  ลงชื่อ ...................................................... 
               (......................................................) 
                         อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

           โทร. .......................................... 
          วันที่ ............./.................../.................. 
 
เอกสารประกอบการเสนอแตงตั้ง 
1  [   ] ประวัติที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
2  [   ] แผนงานและชวงระยะเวลาที่ใหคําปรึกษา พรอมดัชนีวัดความสําเร็จในการใหคําปรึกษา 
3  [   ] หนังสืออนุญาตจากตนสังกัดของที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่แตงตั้งบุคคลนอกคณะที่มีตนสังกัด  
4  [   ] เอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือเอกสารที่คณะกําหนด โปรดระบุ..............................................................  

 



 
ผลการพิจารณาการแตงตั้งทีป่รึกษาเฉพาะเรื่อง 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
เรียน  คณบดี   
 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คราวประชุมครั้งที่...................วันที่............................ มีมติเห็นชอบ 
  มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพรอมนี้ 

 
 
 
                                                                            ลงชื่อ .................................................... 
                                                                                     (....................................................) 
                                                                                                    ประธานหลักสูตร                                      
                                                                                       วันที่ ........../................../............. 
2. งานบริการการศึกษา 
เรียน   คณบดี 
 
             ไดตรวจสอบเอกสารตางๆ แลว ถูกตองและครบถวน มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ที่เกี่ยวของ  
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
                                                                                  ลงชื่อ .................................................. 
                                                                                          (...................................................) 
                                                                                                           ผูตรวจสอบ 
                                                                                           วันที่ ............/................./............. 
3. ความเห็นของคณบดี (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร) 
 
                       อนุมัติ            ไมอนุมัติ  เนื่องจาก....................................................................... 
 
 
 
 
 
                                                                                 ลงชื่อ .................................................. 
                                                                                         (...................................................) 
                                                                                                              คณบดี 
                                                                                        วันที่ ........../................./............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประวัติที่ปรกึษาเฉพาะเรือ่ง 

ระดับบัณฑิตศึกษา บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1.  ชื่อ-สกุล  ...........................................…..……………………….…….…………………..……… 

2.  ตําแหนงปจจุบัน ............................................................................................................…….. 

3.  ที่อยู (ทีท่าํงาน) .....................................................................…………………………………… 

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

    ที่อยู(บาน)................………………………………………………………………………………… 

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

     มือถือ………………………………………  E-mail ……………………………………………….. 
4.  ประวัติการศกึษา 

ปที่จบ 

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

ชื่อปริญญา 

(สาขา) 

ชื่อสถาบนัการศึกษา ประเทศ 

................

................

................

................

................

................
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................

................
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............................................
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....................................
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.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

..................... 

6.  ผลงานทางวิชาการ 

   6.1  ตํารา........................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
   6.2  ผลงานวิจัย............................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
   6.3  บทความ.................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 



 
(ตัวอยางหนังสือขออนุญาตแตงตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง) 

(หนังสือภายใน) 

                                       
บันทึกขอความ

 
สวนราชการ     (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)                    โทร.  
ท่ี                                                                  วันที ่        
เร่ือง   ขออนุญาตแตงตั้งทีป่รึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
เรียน     (ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงานในมหาวิทยาลัย ที่จะขออนุญาต) 
 

  ดวย (ระบุคํานําหนาชื่อ  ช่ือสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร ………………...… 
สาขาวิชา…….…….……….มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “………….…………..…….”   
และในการศึกษาครั้งนี้   จําเปนตองใหผูทีม่ีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ   ใหคาํปรึกษาเกีย่วกับ
วิทยานพินธ/การศึกษาอิสระดังกลาว     (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)    พิจารณาแลวเห็นวา   (คํานําหนาชื่อ  
ช่ือสกุลของบุคคลที่จะใหเปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง)    เปนผูมีความรู   ความสามารถ  และมีความเชีย่วชาญเปน
อยางด ี   จึงใครขอแตงตั้ง   (คํานําหนาชื่อ ช่ือสกุลของบุคคลที่จะใหเปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง)  เปนที่ปรึกษา
เฉพาะเรื่อง ของนักศึกษาดังกลาว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)   มหาวิทยาลัยขอนแกน หวัง
เปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอยางหนังสือขออนุญาตแตงตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง) 

(หนังสือภายนอก) 
 

                 ครุฑ 
ที่ ศธ                                         (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน 40002 
 
                  วันที…่……เดือน…………..พ.ศ………… 
 
เร่ือง  ขออนุญาตแตงตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
 
เรียน  (ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงานทีจ่ะขออนุญาต) 

 
  ดวย (ระบุคํานําหนาชื่อ  ช่ือสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร ………………...… 
สาขาวิชา…….…….……….มหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “………….…………..…….”   
และในการศึกษาครั้งนี้   จําเปนตองใหผูทีม่ีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ   ใหคาํปรึกษาเกีย่วกับ
วิทยานพินธ/การศึกษาอิสระดังกลาว     (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)    พิจารณาแลวเห็นวา   (คํานําหนาชื่อ  
ช่ือสกุลของบุคคลที่จะใหเปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง)    เปนผูมีความรู   ความสามารถ  และมีความเชีย่วชาญเปน
อยางด ี   จึงใครขอแตงตั้ง   (คํานําหนาชื่อ ช่ือสกุลของบุคคลที่จะใหเปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง)  เปนที่ปรึกษา
เฉพาะเรื่อง ของนักศึกษาดังกลาว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   (คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร)   มหาวิทยาลัยขอนแกน หวัง
เปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.(หมายเลขโทรศัพทของคณะ) 



แบบเสนอแผนงานและแบบประเมินผลตัวชี้วัดของความสําเร็จในการใหคําปรึกษา ของที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 

ระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     
     

ที่ แผนงานใหคาํปรึกษา ระยะเวลาใหคําปรึกษา ตัวชี้วัดของความสําเร็จในการใหคําปรึกษา ผลความสําเรจ็ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 


