
 
 
 
 
 

 
คํารองขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร…………………………………………………… 
 

ขาพเจา……………………..….........……………เลขประจําตัว………..........…..…สาขา…………….....................……………………………………… 
ระดับ ¨ ปริญญาโท แผน…............... ¨ ปริญญาเอก แบบ…................  
ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  ¨ ภาษาอังกฤษ ¨ ภาษาไทย   
ชื่อวิทยานิพนธ สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)  
ภาษาไทย     ……………………………………………………………………..……………………………………......................................………..………….. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………......................................………………………………………..………………………………………. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   (ชุดเดิม) 

ตําแหนง ช่ือ – สกุล (พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
 

1. อาจารยที่ปรึกษาหลัก                     (ประธาน) 
2. อาจารยที่ปรึกษารวม                      (กรรมการ) 
3. อาจารยที่ปรึกษารวม                      (กรรมการ) 

 

1.………………………………………………………………………………….………… 
2.………………………………………………………………………….………………… 
3.…………………………………………………………………….……………………… 

 

å นักศึกษา 
 

ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ (ชุดใหม)  ดังน้ี 
ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ ç สําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

1. อาจารยที่ปรึกษาหลัก              
    (ประธาน) 
 
……………………………………………. 
 

¨  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสํานักวิชา .........................................................................
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
¨  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  (รายละเอียดตามแนบ) 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 

2. อาจารยที่ปรึกษารวม            
    (กรรมการ) 
 
……………………………………………. 
 

¨  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสํานักวิชา ..................................................................หรือ 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานที่ทํางาน ......................................................................................................  
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨  คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
¨  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

3. อาจารยที่ปรึกษารวม            
    (กรรมการ) 
 
……………………………………………. 
 

¨  เปนอาจารยประจํา สังกัดสํานักวิชา ...................................................................หรือ 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานที่ทํางาน ......................................................................................................  
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨  คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
¨  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
 

  
 ลงชื่อนักศึกษา……………….…………….………………. 
 วันที่…………………………………....………...…..…..…... 

ลงชื่อผูตรวจสอบ 
............................... 
......../......../......... 
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สําหรับ นศ. กอน รหัส 60 



 
ç   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษา (ชุดเดิม)  éผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

    ¨   เห็นชอบ  (เฉพาะกรณีเห็นชอบ  ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ 
                            บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา) 
    ¨   ไมเห็นชอบ  …….……………………………………. 
                   

ลงชื่อ……………………………………………… 
(………………………………..………………) 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
                         วันที่………….……….………………… 

      ¨      อนุมัติ         
      ¨     ไมอนุมัติ 
 
      
                   ลงชื่อ……………………………………………… 

  (………………………………..………………) 
   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

                      วันที่………….……….………….…………… 
è ศูนยบริการการศึกษา หมายเหต ุ

 
¨ ผูรับคํารอง …….................…    ¨ ผูบันทึกเขาระบบ..................... 
      วันที่ .....................................       วันที่ ........................................      
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ประวัติและผลงาน (CV)  
ประวัติสวนตัว :   
  
ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………….........….......…...........
  
ตําแหนงงานปจจุบัน .................................................................................................................................………………    
 
ที่ทํางาน ……………………………………………………………………………………………………………………..……........... 

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

 โทรศัพท ......................................................... โทรสาร ..............................................................
 อีเมล   ............................................................ website ........................................................... 

 
การศึกษา :  
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศกึษา..............................................สถาบัน................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน................................... 
 
สาขาความเชี่ยวชาญ   ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 
ผลงานวิจัย  
(เปนผลงานวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และตีพิมพในรอบหาปที่ผานมา  
กรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานวิชาการอื่นๆ  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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การขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
 

1.    นักศึกษารับคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/ 
                   การศึกษาอิสระ  ที่ Website  Http://ces.wu.ac.th 

2.     นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา (ชุดเดิม) พิจารณา และสง 
                   คํารองที่เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  

3.    เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอ 
                    คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 

4.     เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร นําคํารองที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
        พิจารณาอนุมัติสงศูนยบริการการศึกษา 
5.  เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษาตรวจทานคํารอง กอนบันทึกเขาระบบ  
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พิมพคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   
ที่  Website  Http://ces.wu.ac.th 

 

นศ. 

กรอกคํารอง เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา (ชุดเดิม) พิจารณา และสงคํารองที่เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

นศ. 

ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 
 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร/เลขานุการฯ หลักสตูร 

พิจารณา 
 

ไมอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

สงคํารองใหศูนยบริการการศึกษา 
 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร 

คืนใหนักศึกษา 

จนท.ศนูยบริการการศึกษา 

ตรวจทาน/บันทึกเขาระบบ 

http://ces.wu.ac.th
http://ces.wu.ac.th

