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หลักสูตร       ปริญญาโท          ปริญญาเอก   สาขาวิชา............................................................................................................
คณะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            
                  หลักสูตรปกติ        หลักสูตรนานาชาติ         หลักสูตรโครงการพิเศษ 
เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ชื่อ – สกุล  นาย/นาง/นางสาว/ยศ................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับ         วิทยานิพนธ์         การศึกษาอิสระ  ของนักศึกษา 
 ชื่อ-สกลุนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ...................................................................................................................... 
 รหัสนักศึกษา                                     - 
                 วิทยานิพนธ์             การศึกษาอิสระ  เรื่อง……………………………………………………………………..………………………  

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

....................................................................................................................................................................................................... 
การปฏิบัติหน้าที่   

      อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์          
เหตุผลหรือความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้ง 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

พร้อมนี้ได้แนบประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
      ลงชื่อ................................................................. 
            (...............................................................)  

         ประธานหลักสูตร 
               วันที่.................................................... 

 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง 
1. [   ] ประวัติการศึกษาของอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
2. [   ] ประวัติการท างาน (โดยย่อ) ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  
3. [   ] ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  
4. [   ] ผลงานที่แสดงถึงความช านาญหรือความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  
5. [   ] อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

แบบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 525/2562  ลว. 13 ก.พ. 62) 



ผลการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะที่หลักสูตรสงักัด 2. งานบริการการศึกษา คณะท่ีหลักสตูรสังกดั 
เรียน  คณบดี   
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  คราวประชุมครั้งที่............
วันที่......................................................มีมติเห็นชอบ 
 มีเอกสารประกอบการพจิารณาตามที่แนบ 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
      พิจารณากลั่นกรอง 
             ลงชื่อ ......................................... 
                    (..........................................) ประธานหลักสูตร 
              วันที่ ............/................/............. 

เรียน คณบด ี
       ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้ว ถกูต้องและครบถ้วน อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ มีคุณสมบัตติามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบั
ที่ 525/2562) ข้อ 5.1.2  
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 
               ลงชื่อ ............................................ 
                    (............................................) ผู้ตรวจสอบ 
                 วันที่ ............/................/............ 

 คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะคราวประชุมครั้งที ่ 3. คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัด 
........................วันที่..........................................มีมติเหน็ชอบ เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีเอกสารประกอบการพจิารณาตามที่แนบ 
 เห็นควรน าเสนอคณบดีพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
      ประจ าบัณฑติวิทยาลัยต่อไป 
                   ลงชื่อ ................................................... 
                         (....................................................) 
                  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

                วันที ่............/................/............. 

         เพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
คณะเรียบร้อยแล้ว เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย พจิารณา 
         ลงชื่อ ...................................................... 
               (......................................................)  
                                คณบดี 
             วันที่ ............../..................../................ 

4.  งานบริการการศึกษา  กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลยั 5.  บัณฑิตวิทยาลัย (ขั้นตอนการเสนอมหาวิทยาลัย) 
เรียน  คณบด ี  
      ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้ว ถกูต้องและครบถ้วน อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญมีคณุสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ 
525/2562) ข้อ 5.1.2  เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
          ลงชื่อ .......................................................ผู้ตรวจสอบ                                        
                    (…………......................................) 
                   วนัที่ ............/................/............. 
ความเห็นของคณบด ี
เห็นชอบ/ด าเนนิการตามเสนอ  
ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก................................................................. 
........................................................................................................ 
                        ลงชื่อ..........................................คณบด ี
                              (...........................................) 
                         วันที่ ............/................./................. 
  -------------------------------------------------------------------------- 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั คราวประชุม ครั้งที่
.....................วันท่ี................................................ พิจารณาแล้ว 
 มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจาก................................................. 
.................................................................................................. 
(แจ้งคณะเพื่อทราบ) 
 มีมติเห็นชอบ/ด าเนินการต่อไป  
           ลงชื่อ .......................................................ผู้ตรวจสอบ                                        
                    (…………......................................) 
               วันที่ ............/................/............. 

มีมติเห็นชอบแล้ว 
 5.1 คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย คราวประชุม  
ครั้งที่.....................วันที่............................................................ 
 
 5.2 สภาวิชาการ คราวประชุม ครั้งที่..................................
วันที่...........................................................................................  
 
 5.3 สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่..........................
วันที่............................................................................................  
 
 ส่งค าสั่ง มข.ที่......................./.................................ลงวันที ่
..........................................................ใหกั้บคณะแลว้ตามบันทึกที ่
มข. 0302.1/..........................ลงวันที่.......................................... 

 
               ลงชื่อ .......................................................  
                       (…………......................................) 
                                      ผู้ตรวจสอบ 
                      วันที่ ............/................/............. 
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1. ชื่อ-สกุล  นาย/นาง/น.ส./ยศ (ภาษาไทย)........................................................................................................ 
                                       (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………. 
2. คุณวุฒิ   
        คณุวุฒ ิ     สาขาวิชา         สถาบันการศึกษา        ประเทศ       ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 
................................  ......................................  .......................................  ......................    ............................. 
................................  ......................................  .......................................  ......................    ............................. 
................................  ......................................  .......................................  ......................    ............................. 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน      
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. สถานทีท่ างานปัจจุบัน 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
5. ติดต่อได้ที่ 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ........................................โทรศพัท์...............................โทรสาร............................e-mail…………………………… 
6. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ............................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
7. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารวิชาการระดับชาต ิหรือนานาชาต…ิ……….……เรื่อง 
   (เขียนตามรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง) 
                                           (กรุณาจัดท าเอกสารแนบเพ่ิมเติม) 
8. ประสบการณ์การท าหน้าที่ซึ่งตรงหรือสมัพันธกั์บหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           (กรุณาจัดท าเอกสารแนบเพิ่มเติม) 
 

      รับรองข้อมูลถูกต้อง 
 

ลงชื่อ................................................................................... 
      (นาย/นาง/น.ส./ยศ.....................................................) 
              วันที่.............................................................  

ประวัติและผลงานส าหรับการเสนอเป็นอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


