
สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

(กรุณากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มด้วยการพิมพเ์ทา่นัน้) 

แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  

ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

********* 
เรียน คณบดี  .................................................................. (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 

 เพื่อให้การแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับข้อ ๗.๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๔)/ว๑๕๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง 

การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ จึงขอเสนอแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... 

ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง เป็นที่ยอมรับ เทียบได้ไม่ต่่ากว่าต่าแหน่งระดับ ๙ 

ขึน้ไป เป็น  

  อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑติศกึษา 

  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศกึษาโดยอิสระ/สารนิพนธ์) (ต้องเป็น

บุคลากรประจ่ามหาวิทยาลัยเท่านั้น) 

  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาโดยอิสระ/สารนิพนธ์) (อาจเป็น

บุคลากรประจ่ามหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) 

  อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 

 หลักสูตร..............................................สาขาวิชา......................................................... 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................รหัสประจ่าตัว.............................นักศึกษาระดับ 

 ปริญญาโท แผน....แบบ......  ปริญญาเอก แบบ........... ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  ภาค

พิเศษ  โครงการพิเศษ  อื่นๆ (ระบุ)…………… 

ซึ่งมีเหตุผลหรอืความจ่าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งดังนี้ 

 ๑. ................................................................................................................................... 

 ๒. ......................................................................................................................................... 

 ๓. ........................................................................................................................................ 

 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด่าเนนิการตอ่ไป 

ลงนาม....................................................... ลงนาม.......................................................... 

(..................…......................................)  (..................…......................................) 

  ประธานหลักสูตร    คณบดี/ผูอ้่านวยการ 

........../.........../...........     ........../.........../........... (โปรดพลกิด้านหลัง) 



สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

ผลการพิจารณาการแต่งต้ังผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ  
 

๑. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ๔.  ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ บณัฑิตวทิยาลัย 

เรียน ผู้อ่านวยการบัณฑิตศกึษาคณะ................................ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คราวประชุมคร้ังท่ี
...................วันท่ี.............................มมีตเิห็นชอบ 
 มเีอกสารประกอบการพจิารณาตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ่าคณะ 
     พจิารณากลั่นกรอง 
 ลงช่ือ ................................................... 
 (....................................................) 
 ประธานหลักสูตร………………. 
 วันท่ี ............/................/....... 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

 ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้ว ถูกต้องและครบถ้วน 

เห็นควรน่าเสนอคณะกรรมการประจ่าบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 ลงช่ือ ................................................ 

 (…………......................................) 

 ผู้ตรวจสอบ  

 วันท่ี ............/................/....... 
๒. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ๕. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ่าคณะ คราวประชุม 
ครัง้ท่ี..................วันท่ี..............................มมีตเิห็นชอบ 
 มเีอกสารประกอบการพจิารณาตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 เห็นควรน่าเสนอคณะกรรมการประจ่าบัณฑติวทิยาลัย
พจิารณาตอ่ไป 
 ลงช่ือ ................................................... 
 (....................................................) 
 ผู้อ่านวยการบัณฑิตศกึษาคณะ.................. 
 วันท่ี ............/................/............. 

 คณะกรรมการประจ่าบัณฑติวทิยาลัย คราวประชุม 

ครัง้ท่ี..................วันท่ี..............................มมีตเิห็นชอบ 

 ลงช่ือ ................................................ 

 (…………......................................) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ่าบัณฑติวทิยาลัย 

 วันท่ี ............/................/............. 

๓. คณะทีห่ลักสูตรสังกดั ๖.  คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  

 เพื่อโปรดพิจารณา การเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าคณะ

เรียบร้อยแล้ว เห็นควรน่าเสนอคณะกรรมการประจ่า

บัณฑิตวทิยาลัย พิจารณา 

 ลงช่ือ ...................................................... 
 (.......................................................) 
 ………………………..………………………………. 
  วันท่ี ............/................/............. 
 

เรียน  อธกิารบดี 

 เพื่อโปรดพิจารณา การเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่า

บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 

และลงนามในค่าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ลงช่ือ .................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพพิธิ) 
          คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
 วันท่ี............/................/............. 

๗.  อธกิารบด ี

อนุมัต ิและลงนามในค่าสั่งเรียบร้อยแล้ว 

 

ลงช่ือ …………………………………………. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒศิักดิ์  ลาภเจรญิทรัพย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค่าแหง 

วันท่ี ............./................/............... 

 



สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลลงแบบฟอร์มด้วยการพิมพเ์ทา่นัน้) 

แบบประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

********* 
๑. ประวัติส่วนตัว 

 ๑.๑ ชื่อ/นามสกุล (นาย/นาง/ น.ส.)..............…...............……………………..……………………… อายุ…………ปี 

 ๑.๒ ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามีโปรดระบุ)............…………………………………………………………………………  

 ๑.๓ ประวัติการท างาน (เรียงจากอดตีถึงปัจจุบัน) 

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

   ต่าแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………... 

๒. ประวัติการศึกษา (ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษา เรียงจากคุณวฒุสิูงสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

………………..…………………… ………………………..………………………………… ……………………..…………… ….……… 
………………..…………………… ………………………..………………………………… ……………………..…………… ….……… 
………………..…………………… ………………………..………………………………… ……………………..…………… ….……… 
………………..…………………… ………………………..………………………………… ……………………..…………… ….……… 
๓. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ......................................................................................................……. 

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

 ผลงานที่แสดงถงึความเชี่ยวชาญ…………………………………………………………………………………………………… 

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

๔. ผลงานทางวิชาการ (ท่ีได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถอืได้ในรอบ ๕ ปี) 

 ๔.๑ ผลงานวิจัย (ชื่อผู้วจิัย.  ปีพมิพ.์  ชื่อเร่ือง.  สถานท่ีพิมพ.์  จ านวนหนา้.) 

 ๔.๒ บทความทางวิชาการ / บทความในหนังสือ (ผู้เขียนบทความ. ปีพมิพ.์ ชื่อบทความ. ใน ชื่อ

บรรณาธกิาร(ถ้าม)ี, ชื่อเร่ือง, เลขหนา้. สถานท่ีพิมพ ์: ส านักพมิพ.์) 

 ๔.๓ บทความในวารสาร (ผู้เขียนบทความ.  ปีพมิพ.์ ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร ปีท่ีหรือเล่มท่ี (เดอืน ป)ี : 

เลขหนา้.) 

 ๔.๔ งานแต่ง เรยีบเรยีง แปลต ารา (ผู้แต่ง. ปีพมิพ.์ ชื่อหนังสือ. เล่มท่ีหรือจ านวนเล่ม (ถ้าม)ี, ครัง้ท่ีพิมพ ์

(ถ้าม)ี. ชื่อชุดหนังสอืและล าดับท่ี (ถ้าม)ี. สถานท่ีพิมพ ์: ส านักพิมพ์.) 

 ๔.๕ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 

  ๔.๕.๑ ……………………………………………………………………………........................................................…… 

  ๔.๕.๒ ……………………………………………………………………………........................................................…… 

๕. ประสบการณ์การควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวิทยานิพนธ์ หรือสาร

นพินธ์) ตั้งแตป่ี……………… ถึงปี………………….  



สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

 -  การท่าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

  ให้แก่นักศกึษามหาวิทยาลัย………….….…………………………….หลักสูตรระดับ……………………………….…..…

สาขาวิชา…………………………………………………………….…คณะ…………………………………………จ่านวน…………คน  

 -  การท่าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

  ให้แก่นักศกึษามหาวิทยาลัย………….….…………………………….หลักสูตรระดับ……………………………….…..…

สาขาวิชา…………………………………………………………….…คณะ…………………………………………จ่านวน…………คน  

๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ๖.๑  อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑติศกึษา 

 ๖.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศกึษาโดยอิสระ/สารนพินธ์) 

 ๖.๓  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศกึษาโดยอิสระ/สารนพินธ์) 

 ๖.๔  อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 

๗. หัวข้อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาโดยอิสระ/สารนิพนธ์ (กรณเีป็นขอ้ 6.2 หรือ 6.3 หรือ 6.4) 

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

๘. ภาระงานการเป็นที่ปรึกษาในปัจจุบัน (กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวทิยานพินธ์ หรือสารนิพนธ์)  

 -  การท่าหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

  ให้แก่นักศกึษามหาวิทยาลัย………….….…………………………….หลักสูตรระดับ……………………………….…..…

สาขาวิชา…………………………………………………………….…คณะ…………………………………………จ่านวน…………คน  

 -  การท่าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

  ให้แก่นักศกึษามหาวิทยาลัย………….….…………………………….หลักสูตรระดับ……………………………….…..…

สาขาวิชา…………………………………………………………….…คณะ…………………………………………จ่านวน…………คน  

๙. เหตุผลและความจาเป็นท่ีต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  

 ๙.๑ …………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๙.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

ลงนาม.......................................................... 

(..................…......................................) 

ประธานหลักสูตร/สาขา.................. 

........../.........../........... 
 

ลงนาม.......................................................... 

(..................…......................................) 

คณบดี/ผูอ้่านวยการ………………….. 

........../.........../........... 


