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               แบบฟอรมขอแตงตั้งอาจารยบัณฑิต 
     Graduate  Academic  Staff  Approval  Form   
                         
 
 

คณะ /วิทยาลัย /วิทยาเขต.......................................................................................                     
Faculty/College/Campus.................................................................................. 

 

 อาจารยบัณฑิตประจํา  (Permanent Graduate Academic Staff)         
 อาจารยบัณฑิตพิเศษ (Invited Graduate Academic Staff) 

    
(1)   ชื่อภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว,อ่ืนๆ) ....................................................นามสกุล................................................. 
      ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr,Mrs,Miss,Others) First name……...………..……………….….Surname ...………..…………………  
            วัน  เดือน  ป  เกิด  (Date of  Birth) ……………………………………………………………...………………………………….… 
            ตําแหนงทางวิชาการ  (Academic  Rank) 
        □  อาจารย  (Lecturer)          □  ผศ. (Asst.Prof.)          □  รศ.  (Assoc.Prof.)       □ ศ. (Prof.) 
        □  อ่ืนๆ  เชน  นักวิทยาศาสตร  นักวิเคราะห  ฯลฯ  โปรดระบุ  (Others, pls  specify) …………..……..…… 
(2)   ประสบการณการทํางาน (Work Experiences) …………… ป (Years) 
 

ชื่อหนวยงาน  
(Affiliation) 

ท่ีอยู  (Address) ตําแหนง  (Position) พ.ศ.  (Year) 

    
    
    
    
 

(3)  ประวัติการศึกษา (Education) 
 

ระดับการศึกษา 
(Level) 

ปท่ีสําเร็จ 
(Year) 

สถาบนัการศึกษา 
(Institution) 

วิชาเอก / สาขา 
(Major) 

ชื่อปริญญา 
(Degree Obtained) 

ปริญญาตรี 
(Bachelor Degree) 

    

ปริญญาโท 
(Master Degree) 

    

ปริญญาเอก 
(Doctoral Degree) 

    

อ่ืน ๆ 
(Others) 

    

 

 
 
 

รูปถาย 

สํานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
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 (4)   สถานภาพการเปนอาจารยบัณฑิต (Current Status in Graduate Program)   
        □  ไมเคยไดรับการแตงตั้ง  (Never held in Graduate Program)   
           □  เคยไดรับการแตงตั้งให  (Have been instated to) 

□  สอนในหลักสูตร (Lecture in Program)..…………………………………………….........…………………. 
                          สาขาวิชา  (Major) ………………………………………………………………………...............…………………. 
 

     □  สอบวิทยานิพนธในหลักสูตร (Thesis Examination Committee in Program) 
…………………………….................................................................................................................................................…..  
        สาขาวิชา  (Major) ………………………………………………………...............…………………………………. 

 

□  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตร (Thesis Advisor in Program :)……………………................ 
                          สาขาวิชา  (Major) …………………………………………………………………........................................... 
   

(5)   ขอแตงตั้งเปน (Request to be appointed in graduate programs as :) 
 

          □ อาจารยบัณฑิตประจํา (Permanent Graduate Academic Staff)       
□ อาจารยบัณฑิตพิเศษ (Invited Graduate Academic Staff) 

  □ มหาบัณฑิต (Master Degree)   □ ดุษฏีบัณฑิต (Doctoral Degree)  
 

 □  สอนในหลักสูตร (Lecture in Program)  /   สาขาวิชา (Major)  
  □ ...................................................................................................................................................... 
                           สาขาวิชา  (Major) …………………………………………………………………………........…...............….. 

□ ..................................................................................................................................................... 
                           สาขาวิชา  (Major) ……………………………………………………………...............…………….........…….. 
          □  สอบวิทยานิพนธในหลักสูตร (Thesis Examination Committee)    
   □ .................................................................................................................................................... 
                          สาขาวิชา  (Major)................................................................................................................... 

□ ..................................................................................................................................................... 
                          สาขาวิชา  (Major)..................................................................................................................... 
 □  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตร (Thesis Advisor in Program)      
   □ .................................................................................................................................................... 
                          สาขาวิชา  (Major) …………………………………………………………………….........................………….. 

 □ .................................................................................................................................................... 
                          สาขาวิชา  (Major) …………………………………………………………………........................................... 
 

(6)   สถานท่ีทํางานปจจุบัน/ท่ีอยูปจจุบัน (Address of Institution)   
       …………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 

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

 (7)  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ระบุรายละเอียดหรือเฉพาะหัวขอ เปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได 
      (Areas of Specialization/Research)   
     …………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 

สํานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 



3 
 
(8)  ผลงานวิจัย (Research Publications)  โปรดดูแบบตัวอยาง (See Format Below) 
          ตัวอยาง (Example) 
 [1] พงศธร  ศิระวรกุล, ทองใบ  อรรถเศรษฐ และ ศุลี  บรรจงจิตร, “การออกแบบแสงสวางภายในโดยใชคอมพิวเตอร”.วิศวสาร  
                 ลาดกระบัง, ปท่ี 7, ฉบับท่ี 1, หนา 31-37, กุมภาพันธ,2538. 

[2] S.V. Aharred, J.C. Irving, and H. Seidel, “Study  and  Fabrication  of a Frequency  Divider – Multiplier  Scheme 
for  High Efficiency  Microwave  Power”, IEEE  Trans. Commun., Vol. COM-24, Feb. 1976, pp.243-249. 

 
(8.1)  ผลงานวิจัย (Research Publications)  จํานวน................เรื่อง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(8.2)  บทความวิชาการ (Articles)  จํานวน.................เรื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(8.3)  ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ (ถามี) (Others) จํานวน.................เรื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

สํานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
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หมายเหตุ   อาจารยบัณฑิตบัณฑิตประจํากรณีสอบ/ท่ีปรึกษาหลัก-รวม ในระดับปริญญาเอกตองมีผลงาน 3 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอยหนึ่งรายการตองเปนผลงานวิจัย (Journal) 

โปรดเพ่ิมเตมิ  หากตองการ  (Use  additional  Pages  if  required) 

 
   ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาผลงานวิจัยท่ีใชในการแตงตั้งอาจารยบัณฑิตมิไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
       I confirm that the research publications listed above are not the part of my graduated 
studies.   
 
 
      ลงชื่อ (Signature) .………….………………………………………………. 
          (………………………………………………...……….) 
                                                                                      วันท่ี (Date) …..…./………………../….……… 
               DD/MM/YY 

สํานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 


