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แบบขอเสนอแต่ งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553)
เรียน คณบดี .................................................................. (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด)
เพื่อ ให้ การแต่ง ตัง้ ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะเป็ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ อ งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณ ฑิต ศึกษา พ.ศ.2548 ข้ อ 7.6 ที่
กาหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลั ก อาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ผ้ สู อน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรขอเสนอแต่งตัง(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................
้
ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สงู เป็ นที่ยอมรับฯ เทียบได้ ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 ขึ ้นไป
เป็ น  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ต้ องเป็ นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านัน)
้
 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (อาจเป็ นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย)
 อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ผ้ สู อน หลักสูตร..............................................สาขาวิชา.........................................................
ของ(นาย นาง นางสาว) ...........................................................รหัสประจาตัว...............................................
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท แผน.........แบบ........  ปริ ญ ญาเอก แบบ........... สาขาวิ ช า
....................................................ระบบการศึกษา.
 ภาคปกติ  โครงการพิเศษ
 นานาชาติ
 ภาษาอังกฤษ
ซึง่ มีเหตุผลหรื อความจาเป็ นในการเสนอขอแต่งตังดั
้ งนี ้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
เพื่อทาหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะของสาขาวิชา..................................................................................................

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

พร้ อมนี ้ได้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้ างล่าง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ ......................................................
(......................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ............./.................../..................
เอกสารประกอบการยื่นคาร้ อง
1. [ ] ประวัติการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
2. [ ] ประวัติการทางาน (โดยย่อ) ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
3. [ ] ผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ที่ได้ ตีพิมพ์ในด้ านที่มีความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
4. [ ] ผลงานที่แสดงถึงความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
5. [ ] อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................

หมายเหตุ ประธานหลักสูตรเสนอขอแต่งตัง้ พร้อมเอกสารหมายเลข 1-4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจาคณะและคณบดีคณะทีห่ ลักสูตรสังกัด คณบดีคณะทีห่ ลักสูตรสังกัด เสนอเอกสาร
หมายเลข 1-4 ต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิ ทยาลัย

แบบขอเสนอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553
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ผลการพิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เรี ยน คณบดี
 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คราวประชุม
ครัง้ ที.่ ..................วันที่.............................มีมติเห็นชอบ
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
พิจารณากลัน่ กรอง
ลงชื่อ ...................................................
(....................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ............/................/.............

2. งานบริการการศึกษา
เรี ยน คณบดี
ได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้ ว ถูกต้ อ งและครบถ้ วน
ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามประกาศสภ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) ข้ อ 5.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ ..................................................
(...................................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ............/................/............

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะคราวประชุมครัง้ ที่
..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่แนบมาพร้ อมนี ้
 เห็นควรนาเสนอคณบดีพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

3. คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด
เรี ยน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา การเสนอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึง่
ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เห็นควร
นาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณา
ลงชื่อ ...................................................
ลงชื่อ ......................................................
(....................................................)
(.......................................................)
ประธานบัณฑิตศึกษา
คณบดี
วันที่ ............/................/.............
วันที่ ............/................/.............
4. บัณฑิตวิทยาลัย
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เรี ยน คณบดี
เรี ยน อธิการบดี
ได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้ ว ถูกต้ องและครบถ้ วน
เพื่อโปรดพิจารณา การเสนอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะซึง่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามประกาศสภา
ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2553) ข้ อ 5. เห็นควรนาเสนอ เรี ยบร้ อยแล้ ว คราวประชุมครัง้ ที่........................เมื่อวันที่
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
..................................เห็นควรพิจารณาอนุมตั แิ ละลงนามใน
 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุม ครัง้ ที่
คาสัง่ ที่แนบมาพร้ อมนี ้
..................วันที่..............................มีมติเห็นชอบ
ลงชื่อ ....................................................
ลงชื่อ ................................................
(.......................................................)
(…………......................................)
คณบดี
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ............/................/.............
วันที่ ............/................/.............
6. อธิการบดี
อนุมัติ และลงนามในคาสั่งเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ ....................................................
(.......................................................)
อธิการบดี
วันที่ ............./................/...............
แบบขอเสนอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2553

