
แบบเสนอรายชื่อแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

เรียน  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ.................................................................................... 
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ขอแต่งตั้ง    

- ชื่อ- สกุล     นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................. 
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-  คุณวุฒิการศึกษา   (ระบุ เช่น) 

ระดับปริญญาตรี  วท.บ. (ชีววิทยา),  มหาวิทยาลัย................................,  ๒๕๐๗ 
 ระดับปริญญาโท  วท.ม. (ชีววิทยา),  มหาวิทยาลัย................................,  ๒๕๑๕ 
 ระดับปริญญาเอก  Ph.D. (Biology), University of……………………….,   U.S.A. ๒๐๑๑ 
 
เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2559 ข้อ    
       

หลักสูตร ป.โท 
 ข้อ ๒๐.๓.๓(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 
  คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 
  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่อยู่ในฐานข้อมูล 

     ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์/ 
     การค้นคว้าอิสระ  ไมน่้อยกว่า ๑๐ เร่ือง (นานาชาติ ๕ เร่ือง) 

 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงเปน็ที่ยอมรับ ซึ่งตรง   
     หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
     และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 ข้อ ๒๐.๓.๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 
  คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 
  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่อยู่ในฐานข้อมูล 

     ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์/ 
     การค้นคว้าอิสระ  ไมน่้อยกว่า ๑๐ เร่ือง (นานาชาติ ๕ เร่ือง) 

 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงเปน็ที่ยอมรับ ซึ่งตรง   
     หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
     และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
หลักสูตร ป.เอก 

 ข้อ ๒๐.๔.๓(๒) อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม  
 คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่อยู่ในฐานข้อมูล 
     ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ ์
     ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง 
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงเปน็ที่ยอมรับ ซึ่งตรง   
     หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
     และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 ข้อ ๒๐.๔.๔ อาจาย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ ์
 คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีม่ีชื่อยู่ในฐานข้อมูล 
     ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ ์
     ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง 

 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงเปน็ที่ยอมรับ ซึ่งตรง   
     หรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
     และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ทั้งนี้  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของบุคคลดังกล่าว  ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ในคราวประชุมครั้งที่ ......./….....   เมื่อวันที่............เดือน.......................
พ.ศ. ..................  แล้ว  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)  
    
 
                            (..............................................) 
    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา.............................. 
      …………………/……………………./…………………… 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ความเห็นของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ........................................ 
 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้ให้ความเห็นชอบแลว้ ในคราวประชุมคร้ังที่............/............. 
เมื่อวันที่..................เดือน............................พ.ศ........................ 
                                                                                  
 
 
       (…............................................) 

 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ................................ 
      …………………/……………………./…………………… 

 



ข้อมูลประกอบการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
1. ชื่อ- สกุล   .............................................................................................................................................  
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 ระดับปริญญาเอก  Ph.D. (Biology), University of……………………….,   U.S.A. 2011 
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 .................................................................................................................................................................................... 
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 .................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
5. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

5.1  ระดับนานาชาติ 
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5.2   ระดับชาติ 
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     ระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

                                    
  

    ส่วนงาน เสนอชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

            (ตามแบบฟอร์มและข้อมูลประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
เพื่อเป็น อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ร่วม  
และ กรรมการสอบปริญญานพินธ์ 
ม ี2 กรณ ี
1. เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 โดยผา่นท่ีประชุมในสว่นงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ** 

บัณฑิตวิทยาลัย เสนอที่ประชุม                     

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

รับทราบ 

  มช. แต่งตั้ง 

* กรณีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                                                   
 คุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า                                      
 ผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพ ์  

  เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ใน 
  ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ                                         
   ระดับชาติ 10 เรื่อง  (หรือระดับ
        นานาชาติ  5  เร่ือง)                        
        ของหลักสูตรระดับปริญญาโท                                                          
  ระดับนานาชาติ  5  เร่ือง            
       ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก                      
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานพินธ์ 

 

 

                                                                    

- 

 

** กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์                
ท่ีก าหนด 

ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  ซึ่ง

ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย   และแจ้ง คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทราบ 

บว.รวบรวม

ข้อมูลและ     

ค าส่ัง 

   กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

         กรรมการสภาวิชาการ 

กรรมการบริหารวิชาการประจ า บว. 

        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  แจ้ง 

บัณฑิตวิทยาลัย เสนอ    

มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

                 

 

    กรณเีป็นไปตามเกณฑ์ * 




