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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูป 1”

แบบขอเสนอแตงตั้งเปนคณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา

---------------------เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร ........................................................สาขาวิชา ...................................................................................
ขอเสนอชือ่ (ศ./รศ./ผศ./อ./ดร.) ................................. ...................................... เปนคณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา
ระดับ
ประเภท

มหาบัณฑิต
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ

ดุษฎีบัณฑิต
อาจารยผูสอน

“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ดรับการ
แตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณสมบัติดังนี้
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ.
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
2. อาจารยที่ปรึกษาปริญานิพนธ
2. อาจารยที่ปรึกษาปริญานิพนธ
2.1 ที่ปรึกษาหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
2.1 ที่ปรึกษาหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้น
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของ
หรือสาขาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
2.2 ที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก
2.2 ที่ปรึกษารวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
วิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ตองมีประสบการณวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
3. อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ประกอบดดวยอาจารยประจําและ
3. อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ประกอบดดวยเปนอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารง ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และตองมีประสบการณวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา กัน และตองมีประสบการณวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก
4. อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ต่ํากวา ผศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณการ
ประสบการณในดานการสอนและการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา สอนหรือการทําวิจัยทีไ่ มใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
เพื่อรับปริญญา
หลักสูตรประกาศนียบัณฑิต และ ประกาศนียบัณฑิตชั้นสูง: จํานวนและคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนใหเปนไปตาม
คุณสมบัติอาจารยในระดับมหาบัณฑิต โดยอนุโลม
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1. ชื่อ-สกุล

ภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………….................................
ภาษาอังกฤษ (Mr.,Mrs, Ms, Miss) ……………………………………………………………....

2. ตําแหนงทางวิชาการ ...................................................สาขา.............................................................................
สังกัดภาควิชา ....................................................... คณะ .............................................................................
บัณฑิตวิทยาลัย มศว
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3. คุณวุฒิทางการศึกษา* และผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)**

ปริญญา
โท
เอก

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

ปท่จี บ

* แนบสําเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองผลการเรียน
** ตัวอยาง เชน ปรด. (กายวิภาคศาสตร), วทด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ), Ph.D. (Pharmacology) เปนตน
ชื่อวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ ระดับปริญญาโท......................................................................................................
………………………………………………………………………..……………………………………………………..
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (เขียนอางอิงแบบ Vancouver หรือ APA) (อาจแนบเอกสารเพิ่มเติมได)
1. ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ชื่อวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ ระดับปริญญาเอก ..................................................................................................................
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (เขียนอางอิงแบบ Vancouver หรือ APA) (อาจแนบเอกสารเพิ่มเติมได)
1. ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

4. ประสบการณในการสอนในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่ขอเสนอแตงตั้งหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
รายวิชา

ชื่อวิชา

สถาบันการศึกษาที่สอน

ปการศึกษาที่สอน

5. ผลงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาพรอมแนบสําเนาผลงานวิจยั (เขียนอางอิงแบบ Vancouver หรือ APA)
1. ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………
(……………………………………..)
ผูไดรัรบการเสนอชื่อ
ว/ด/ป ......................................

ลงชื่อ …………………………………
(……………………………………..)
ประธานหลักสูตร
ว/ด/ป ......................................

ลงชื่อ …………………………………
(……………………………………..)
คณบดี/ผูอํานวยการ
ว/ด/ป ......................................

สําหรับฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารครบถวน เสนอคณบดีแตงตั้งเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษาระดับ............................... ประเภท .....................................................
ขอเอกสารเพิ่มเติม คือ ........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………(ว/ด/ป/).............

บัณฑิตวิทยาลัย มศว
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