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ข้อมูลประกอบการแต่งตัง้ผู้เชีย่วชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/อาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
คณะ .......................................................................... 

หลักสูตร ........................................... สาขาวิชา..................................................... ฉบับปี พ.ศ. ................. 
 

1. ชื่อ .................................................. นามสกุล ........................................... อายุ  ...............ปี 

ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ......................................................................................... 

ต าแหน่งปัจจบุัน (ถ้ามี) ........เช่น กรรมกำรบริษัท, ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัฯ, นักวิจยัและพัฒนำ เป็นต้น............ 

 
2. ประวัติการศึกษา (ใหร้ะบุคุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน และปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ เรียงจำกคุณวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ./ค.ศ. 
M.Sc. Biochemical Engineering University College London U.K. 2010 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหำวิทยำเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี ไทย 2551 

 
3. ประวัติการท างาน (ให้เรยีงจำกปัจจุบันถึงอดีต) 

 
4. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ (ควรระบสุำขำวิชำหรือเรื่องที่เช่ียวชำญให้มีควำมสอดคล้องกับประเภทกำรเสนอขอแต่งตั้ง) 

4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. ผลงานทางวิชาการ/ต ารา  (ควรระบุผลงำนทำงวิชำกำร/ต ำรำทีไ่ดร้ับกำรตีพมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้ และมคีวำม
เชื่อมโยงสำขำวิชำของหลักสูตร โดยกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนตำมหลกักำรเขียนบรรณำนุกรม) 
1.  International Journal 

2.  International Conference 

3.  National Journal 

4.  National Conference 

5.  Patent 

6.  Petty Patent 

ปี พ.ศ. 2550 - 2558 ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่งงาน ระยะเวลา 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน มหำวิทยำลยัมหิดล อำจำรย์ประจ ำภำควชิำจลุชีววทิยำ 1 ปี 
พ.ศ. 2553 - 2557 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ อำจำรย์ประจ ำภำควชิำจลุชีววทิยำ 5 ปี 
พ.ศ. 2550 - 2553 ส ำนักงำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย  4 ปี 

 

รูปภาพ 
(ถ้ามี) 
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7.  ต ำรำหรือหนังสือ 

8.  ผลงำนทำงวิชำกำรอ่ืนๆ (เชน่ งำนสร้ำงสรรค์ระดับชำติ/นำนำชำติ, ประสบกำรณ์จำกสถำนประกอบกำร,ผลงำนวิชำกำร

รับใช้สังคม เปน็ต้น) 

ดูรำยละเอียดคู่มือกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรตำมรูปแบบบรรณำนุกรม ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/curriculum-
edskmutt 

6. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ (ระบุเฉพำะหน้ำที่ท่ีขออนุมัติ) 

- อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ร่วม  

  ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

ที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อหัวข้อ แผนการเรียน 
1. น.ส.ชลิตำ มั่นคง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรควำมร่วมมือนำนำชำติ วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2. น.ส.ลลิล  สุขใจ กำรศึกษำผลกระทบของกำรบ ำบัดน้ ำเสีย วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
3. นำยวัลลภ ลำภมี กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล กำรค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต 

 

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

  ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

ที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อหัวข้อ แผนการเรียน 
1. น.ส.ชลิตำ มั่นคง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรควำมร่วมมือนำนำชำติ วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2. น.ส.ลลิล  สุขใจ กำรศึกษำผลกระทบของกำรบ ำบัดน้ ำเสีย วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
3. นำยวัลลภ ลำภมี กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล กำรค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต 

 

- อาจารย์ผู้สอน 

 กำรแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะที่ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้สอน (เฉพำะหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 48) 

  ปริญญำตรี   ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

 กำรแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ (เฉพำะหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ฯ 58) 

  ปริญญำตรี   ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

 

ภำระงำนสอนที่ขออนุมัติ (พร้อมแนบ มคอ.3 หรือ แผนกำรสอนในรูปแบบ Course Syllabus / Course Outline เป็นต้น) 

ที่ รำยวิชำที่สอน ประเภทวิชำ (วิชำบังคับ/เลือก) ชื่ออำจำรย์ประจ ำวิชำ 
1.    
2.    

ภำระงำนสอนปัจจุบัน (ถ้ำมี) 

https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/curriculum-edskmutt
https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/curriculum-edskmutt
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ที่ รำยวิชำที่สอน ประเภทวิชำ (วิชำบังคับ/เลือก) ชื่ออำจำรย์ประจ ำวิชำ 
1.    
2.    

 
7. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/อาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 

ของรายวิชา 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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สรุปการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา จ านวน........... ท่าน ของภาคการศึกษาที่ ........ คณะ................... 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ............. ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ............. มีมติเห็นชอบกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษท่ีมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
จ ำนวน..........ท่ำน ของภำคกำรศึกษำที.่................. โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

อาจารย์พิเศษ 
คุณสมบัตทิี่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

(แสดงรายละเอียดในข้อมูลประกอบการแตง่ตั้งฯ
ให้ชัดเจน) 

หลักสูตร รายวิชา 
(บังคับ/เลือก) 

ชื่อ-สกุล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา 

เหตุผลในการเชญิ 

1 Mr. Alain 
Kupferman  

 - คุณวุฒิปริญญำโท 
 - มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน 
 - มีผลงำน 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี 
(ทักษะชีวเภสัชภัณฑ์) 

CHE664 BIOPHAMACEUTICAL 
INDUSTRY (วิชำบังคับ) 

รศ. ดร.อัศวิน มีชัย  เนื่องจำก ......................................  

2 Prof. Peter L. 
Douglas  

 - คุณวุฒิปริญญำเอก 
 - มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน 
 - มีผลงำน 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้นหลัง  

วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  
(ทักษะวิศวกรรมเคมี) 

CHE659 OPTIMIZATION OF 
CHEMICAL PROCRESSES  
(วิชำบังคับ) 

ผศ. ดร.ฮอง-หมิง คู  เนื่องจำก ......................................  

 
 
 
 
 
  


