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บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต 
           

                                                                                                             
 

หมายเลขประจำตัวประชาชน( ID.Card) 
 

 

(1)  ชื่อ (ภาษาไทย  นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ)      นามสกุล                                                  

      Name (ภาษาอังกฤษ Mr./ Mrs./ Miss)       Surname                                             

(2)  วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth)                                                 

(3)  ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Affiliation) 

         ¨  อาจารย์ (Lecturer)   ¨  ผศ. (Asst. Prof.)      ¨  รศ. (Assoc. Prof)     ¨ ศ. (Prof.) 

   ¨   อื่น ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์   นักวิเคราะห์ ฯลฯ  โปรดระบุ ( other , pls specify)      

(4)  ประสบการณ์การทำงาน/การสอน/วิจัย (Working/Teaching/Research  Experienced )         ปี  (Years) 
 

ชื่อหน่วยงาน 
(Office) 

ที่อยู ่
(Address) 

ตำแหน่ง 
(Position) 

พ.ศ. 
(Year) 

    
    
    
    
    

 

(5)  ประวัติการศึกษา (Education  Profile) 
 

ระดับการศึกษา 

(Level) 
ปีที่สำเร็จ 
(Year) 

สถาบันการศึกษา 
(lnstitution) 

วิชาเอก/สาขา 
(Major) 

ชื่อปริญญา 
(Degree Obtained) 

ปริญญาตรี 
(Bachelor degree) 

      
 

ปริญญาโท 
(Master degree) 

      

ปริญญาเอก 
(Doctoral degree) 

    

อื่น ๆ 
(other) 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

(6) สถานภาพการเป็นอาจารย์บัณฑิต (Current Status of your lecturership at the school of Graduate Studies) 

 o  ไม่เคยได้รับการแต่งตั้ง (Never obtain the lecturership) 

¨ ได้รับการแต่งตั้งให้  (I am a lecturer who has) 

o สอนในหลักสูตร  (Teached  in program )                                                                                 

        สาขาวิชา  (Major subject)                    

o สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร  (Examined thesis in program)               

รูปถ่าย 1 นิ+ว 

(Photo) 

ถา้หากไม่ติดรูปถ่าย

ถือวา่แบบฟอร์มไม่

สมบูรณ์ 
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สาขาวิชา (Major  subject)                               

o ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร  (Supervised thesis in program)                

สาขาวิชา (Major Subject)                         

o ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตร  (Co-supervised thesis in program)                

สาขาวิชา (Major Subject)                                  
 

(7) ขอแต่งตั้งเป็น (I request  to be appointed as a lecture to )    

         o อาจารย์บัณฑิตประจำ  (Permanent  academic staff)   o อาจารย์บัณฑิตพิเศษ  (Invited Staff) 

o อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (Teach in program)                         

     สาขาวิชา (Major subject)                                       

o อาจารย์ผู้สอบในหลักสูตร (Examined thesis in program)                         

สาขาวิชา (Major subject)                                                  

o ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร (Supervise thesis in program)       

       สาขาวิชา  (Major subject)                                         

o ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตร  (Co-supervise thesis in program)                

       สาขาวิชา  (Major subject)                  
 

(8)  สถานที่ทำงาน  (Office Address) 

              

             

                  

       โทรศัพท์ (Tel.)     โทรศัพท์ภายใน     โทรสาร  (Fax)            

        e-mail                

(9)  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระบุรายละเอียด เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้    

       (Experiences or  Specialization)  ตัวอย่างเช่น นิเวศวิทยาทางทะเล, นิเวศวิทยาของป่าชายเลน ฯลฯ    

             

             

             

             

             

              
                                                                                            (โปรดเพิ่มเติม หากต้องการ use additional pages if required) 

 

(10) ผลงานวิจัย (Reseach Publications) ขอให้กรอกเฉพาะผลงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเรียน  
         หมายเหตุ : บทความที่ไม่ใช่งานวิจัยแล้วไปลง Conference นั้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในข้อนี้ได ้

โปรดดูตัวอย่าง (See format below) 
 [1] พงศ์ธร   ศิระวรกุล, ทองใบ  อรรถเศรษฐ์ และ ศุลี  บรรจงจิตร, “การออกแบบแสงสว่างภายในโดยใช้คอมพิวเตอร”์. วิศวสาร 
                ลาดกระบัง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, หน้า 31-37, กุมภาพันธ,์ 2538. 

[2]  S. V. Aharred, J. C. lrving, and H. Seidel, “Study and Fabrication of a Frequency Divider-Multiplier Scheme for High 

               Efficiency Microwave Power”, lEEE Trans. commun., Vol. COM-24, Feb. 1976, pp. 243-249  
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โปรดเพิ่มเติม หากต้องการ use additional pages if required) 

 

 (11)  รายวิชาที่คาดว่าจะสอน / ควบคุมวิทยานิพนธ์ (List of teaching courses/thesis under responsibility) 
 
ลำดับที ่
(No.) 

รหัส / ชื่อวิชาที่สอน / ควบคุมวิทยานิพนธ ์
(Subject or thesis with subject code) 

ระดับการศึกษา 
(Course) 

หมายเหต ุ
(Remark) 

  
 

  
 

    
 

    
 

    
 

   
 

 

 

 
                                                              งชื่อ (Signature)       
                                                                                             (      )                                                                                                              
                                                                            วันที่ (Date)                    /                  /   


