บว.40
คำร้ องกำรแต่ งตัง้ อำจำรย์ บัณฑิตพิเศษเป็ นอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำหลัก
สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่ น
(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 69/2548)
เรียน คณบดี .................................................................. (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด)
เพื่อให้ การทา  วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ ของ(นาย นาง นางสาว) .................................................
รหัสประจาตัว...............................................นักศึกษาระดับ ปริ ญญาโท แผน.............  ปริ ญญาเอก แบบ...........
สาขาวิชา..................................................................ระบบการศึกษา.ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ
 ภาษาอังกฤษ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ขอเสนอแต่งตัง้ (นาย นาง
นางสาว)..................................................................................ตาแหน่ง.....................................................................
ระดับ.......................สังกัด.................................................................. เป็ นอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบ มข.ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้ อ 16.8 และมีผลงานวิจยั
หรื อผลงานทางด้ านวิชาการในด้ านที่มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
 เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามระเบียบ มข.ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้ อ 16.9 ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สงู ในสาขานัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อกระทรวงหรื อวงการ
วิชาชีพด้ านนัน้ ๆ เทียบได้ ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ ้นไปและความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญนันมี
้ ความจาเป็ น
หรื อเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระเรื่ องนัน้ ๆ
ซึง่ มีเหตุผลหรื อความจาเป็ นในการเสนอขอแต่งตังอาจารย์
้
บณ
ั ฑิตพิเศษ ดังนี ้
[ ] เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มคี วามร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ ] เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสถาบันการศึกษาต่างประเทศทีม่ ีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ ] เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในภาคอุตสาหกรรมหรื อภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ ] เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีหรื อขาดแคลน
[ ] เหตุผลอื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................
โดยมีอาจารย์ประจา (ตามความหมายในระเบียบ มข. ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้ อ 16.1) คือ
......................................................................................................... เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการประสานงานและธุรกรรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง (อย่างน้ อย 1 คน) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อีก .............. คน
ได้ แก่ 1. .......................................................................... 2. ....................................................................
3. .......................................................................... 4………………………………………………….
พร้ อมนี ้ได้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้ างล่าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์………...…
ลงชื่อ ......................................................
(......................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ............./.................../..................
เอกสารประกอบการยื่นคาร้ อง
1 [ ] ประวัติการศึกษาของอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ
2 [ ] ประวัติการทางาน (โดยย่อ) ของอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ
3 [ ] ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ได้ ตีพมิ พ์ในด้ านที่มคี วามชานาญของอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ
4 [ ] ผลงานที่แสดงถึงความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญของอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ
5 [ ] หนังสือแสดงความยินดีจากอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ทีจ่ ะทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
6 [ ] หนังสือยินดีจากอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ที่จะทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยินดีทจี่ ะปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและประกาศต่างๆ ของ มข. เกี่ยวกับการควบคุมวิทยานิพนธ์
7 [ ] หนังสือเห็นชอบจากต้ นสังกัดของอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ (กรณีที่อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ มีต้นสังกัด)
8 [ ] เอกสารเสนอขอแต่งตังอาจารย์
้
ประจาอย่างน้ อย 1 คน เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และให้ มหี น้ าที่รับผิดชอบในการ
ประสานงาน และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9 [ ] หนังสือแสดงความยินดีของนักศึกษา ในการเสนอแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาของตนในครัง้ นี ้
10[ ] อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................
หมายเหตุ ประธานหลักสูตรเสนอเอกสารหมายเลข 1 - 4 ต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจาคณะ
และเสนอเอกสารหมายเลข 1 –10 ต่อคณบดี หรื อคณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิ ทยาลัย แล้วแต่กรณี

ผลกำรพิจำรณำกำรแต่ งตัง้ อำจำรย์ บัณฑิตพิเศษ เป็ นอำจำรย์ ท่ ปี รึกษำหลัก
กรณีเสนอเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
เรี ยน คณบดี
 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คราวประชุม
ครัง้ ที.่ ..................วันที.่ ............................มีมติเห็นชอบ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะคราวประชุม
ครัง้ ที่..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ
มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
 เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิและแต่งตังต่
้ อไป
ลงชื่อ ..........................................
(.........................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ............/................/.............
2. งำนบริกำรกำรศึกษำ
เรี ยน คณบดี
ได้ ตรวจสอบเอกสารต่ า งๆแล้ ว ถู ก ต้ องและ
ครบถ้ ว น อาจารย์ บัณ ฑิ ต พิ เ ศษมี คุณ สมบัติ ค รบตาม
เงื่อนไข ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิและลงนาม
ในคาสัง่ แต่งตัง้
ลงชื่อ ..........................................
(.........................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ............/................/............

3. คณบดี
 ไม่อนุมตั ิ
 อนุมตั ิ และลงนามในคาสัง่ แต่งตังแล้
้ ว
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
คณบดี
วันที่ ............/................../..........
4. งำนบริกำรกำรศึกษำ
 สาเนาคาสัง่ แต่งตังแจ้
้ งบัณฑิตวิทยาลัย

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

กรณีเสนอเป็ นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
เรี ยน คณบดี
 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คราวประชุม
ครัง้ ที.่ ..................วันที่............................ มีมติเห็นชอบ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะคราวประชุม
ครัง้ ที่..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ
มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
เห็นควรพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
ลงชื่อ ..........................................
(.........................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ........../................../.............
2. งำนบริกำรกำรศึกษำ
เรี ยน คณบดี
ได้ ต รวจสอบเอกสารต่ า งๆ แล้ ว ถูก ต้ อ งและ
ครบถ้ ว น อาจารย์ บัณ ฑิ ต พิ เ ศษมี คุณ สมบัติ ค รบตาม
เงื่ อ นไข ระเบี ย บและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อง เห็ น ควร
พิจารณานาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ให้ ความเห็นชอบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................
(...............................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ............/................./.............

3. คณบดี
เรี ยน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ ................................................
(...............................................)
คณบดี
วันที่ ........../................./.............
4. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ …………...
วันที่....................... มีมติ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ ....................................................
(.................................................)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่ ............/................/.............
5. คณบดี
ลงนามในคาสัง่ แต่งตังแล้
้ ว
 สาเนาคาสัง่ แจ้ ง
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป
ลงชื่อ ...................................................
(...................................................)
คณบดี
วันที่ ........../.................../.............

