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

          □ อาจารย์บัณฑิตประจํา (Permanent Graduate Academic Staff)       
□ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ (Invited Graduate Academic Staff) 
 

□ มหาบัณฑิต (Master Degree)  
1. หลักสูตร (Program)……………………………..……………สาขาวิชา (Major)……………..……………………………  

 □  สอนในหลกัสูตร (Lecturer in Program) 
□  สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Examination Committee in Program) 
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Advisor in Program)  
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตร (Thesis Co-Advisor in Program)  

 
2. หลักสูตร (Program)…………………………………………สาขาวิชา (Major)……………..…………..…………………  

 □  สอนในหลกัสูตร (Lecturer in Program) 
□  สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสตูร (Thesis Examination Committee in Program) 
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Advisor in Program)  
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตร (Thesis Co-Advisor in Program)  
 

 □  ดุษฏีบัณฑิต (Doctoral Degree)  
 

1. หลักสูตร (Program)………………………………………………สาขาวิชา (Major)……………..……………..…………  
 □  สอนในหลกัสูตร (Lecturer in Program) 
□  สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Examination Committee in Program) 
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Advisor in Program)  
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตร (Thesis Co-Advisor in Program) 

 
2. หลักสูตร (Program)…………………………………………สาขาวิชา (Major)……………..…………..…………………  

 □  สอนในหลกัสูตร (Lecturer in Program) 
□  สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Examination Committee in Program) 
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Thesis Advisor in Program)  
□  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตร (Thesis Co-Advisor in Program)  

 
 

 (6)  ความเช่ียวชาญเฉพาะ ระบุรายละเอียดหรือเฉพาะหัวข้อ เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ 
      (Areas of Specialization/Research)   
     …………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
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 (7)  ผลงานวิจัย (Research Publications)   
      โปรดดูแบบตัวอย่าง (See Format Below) โดยแนบไฟล์ทุกผลงาน (Attach a file for every entry) 
      

ตัวอย่าง (Example)   
 
วารสาร (Journal)      
ชื่อผู้เขียนบทความ (พิมพ์ตัวหนาท่ีชื่อ-สกุลผู้ขอแต่งต้ัง),//(ปีที่พิมพ์),//ชื่อบทความ,//ชื่อวารสาร,//ปีที่ (ฉบับที่), //หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, 
- ระบุ ISSN, ISBN หรือ DOI. 
 
[1] Petchmaneelumka, W., Rerkratn, A., Luangpol, A. & Riewruja, V. (2018),  Compensation of Temperature Effect for LVDT Transducer,   
 Journal of Circuits, Systems and Computers, 27(12),  pp.712-719, 
 - https://doi.org/10.1142/S0218126618501827. 
 
[2] พงศ์ธร  ศิระวรกุล, ทองใบ  อรรถเศรษฐ์ และ ศุลี บรรจงจิตร, (2538), การออกแบบแสงสว่างภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 7(1),  

หน้า 31-37 ,   
 - ISSN 0125-1724. 
 
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ชื่อผู้เขียนบทความ (พิมพ์ตัวหนาท่ีชื่อ-สกุลผู้ขอแต่งต้ัง),//(ปีที่พิมพ์),//ชื่อบทความ,//ชื่อรายงานการประชุมวิชาการ (ตัวหนา),//วันที่/ ,//หน้าแรก-หน้าสดุท้าย, 
- ระบุ ISSN, ISBN หรือ DOI. 
 
[1]  Petchmaneelumka, W., Wutikun, T., Rerkratn, A. & Riewruja, V.  (2017),  Simple Capacitance-to-Time Converter,  ACM International 

Conference Proceeding Series,  Feb. 18,  pp. 198-201,  
     -  ISSN 00002017. 
[2] Petchmaneelumka, W.,  Songsuwankit, K.  & Riewruja, V.  (2017),  Simple LVDT Signal to DC Converter,  Proceedings of the 9th 

International Conference on Computer and Automation Engineering,  Feb. 18, pp.193–197,  
 -  https://doi.org/10.1145/3057039.3057103. 
 
[3] นภาพร สีทา และ ป่ินมณี ขวัญเมือง,  (2560),  ผลของสายพันธ์ุมะม่วงสุกที่มีต่อคุณภาพของน้ํามะม่วงพร้อมดื่ม,  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คร้ังท่ี 56,  31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์,  หน้า 873-880,  
     -  ISBN 987-616-278-368-5. 
 

 (7.1)  ผลงานวิจัย (Research Publications)  จํานวน................เรื่อง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หมายเหตุ  - อาจารย์บัณฑิตประจํากรณีสอบ/ที่ปรึกษาหลัก-ร่วม ในระดับปริญญาเอกต้องมีผลงาน 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
 - อาจารย์บัณฑิตพิเศษต้องมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 รายการ หรือ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 10 รายการ 

โปรดเพิ่มเติม  หากต้องการ  (Use  additional  Pages  if  required) 
 
   ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานวิจัยที่ใช้ในการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑิตมิได้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
       I confirm that the research publications listed above are not the part of my graduated 
studies.   
 
 
      ลงช่ือ (Signature) .………….………………………………………………. 
          (………………………………………………...……….) 
                                                                                      วันที่ (Date) …..…./………………../….……… 
                

 


