
 
 
 
 
 

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) 
 
……………………………………………. 
 

¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย  
¨  มีผลงานทางวชิาการที่ไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวชิาการทีไ่ดรับ
การเผยแพรตามหลกัเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตาํแหนงทางวชิาการ อยางนอย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ) 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เนื่องจาก................ 
............................... 
............................... 

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

¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ...................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย  
¨  มีผลงานทางวชิาการที่ไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวชิาการทีไ่ดรับ
การเผยแพรตามหลกัเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตาํแหนงทางวชิาการ อยางนอย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
 

หรือ 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานทีท่ํางาน .......................................................................................  
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
¨  ระดบัปริญญาโท มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาต ิซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
(รายละเอียดตามแนบ) 
        [    ]  กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ                 
               ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ)      
¨   ระดบัปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  (รายละเอียดตามแนบ)    
      [   ] กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ  
               ประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ) 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เนื่องจาก................ 
............................... 
............................... 
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สําหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป 



 
ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ ç สําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

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

¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ...................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย  
¨  มีผลงานทางวชิาการที่ไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวชิาการทีไ่ดรับ
การเผยแพรตามหลกัเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตาํแหนงทางวชิาการ อยางนอย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลงั โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
 
หรือ 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานทีท่ํางาน .......................................................................................  
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
¨  ระดบัปริญญาโท มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาต ิซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
(รายละเอียดตามแนบ) 
        [    ]  กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ                 
               ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ)      
¨   ระดบัปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  (รายละเอียดตามแนบ)    
      [   ] กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ  
               ประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ) 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เนื่องจาก................ 
............................... 
............................... 
 

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

ลงชื่อผูตรวจสอบ 
............................... 
......../......../......... 

ç   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษา (ชุดเดิม)  éผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
    ¨   เห็นชอบ  (เฉพาะกรณีเห็นชอบ  ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ 
                            บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา) 
    ¨   ไมเห็นชอบ  …….……………………………………. 
                   

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

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

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

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

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

 
 
                                                ¨ 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.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
 
สาขาความเชี่ยวชาญ   ............................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
 
ผลงานวิจัย  
(ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหนาที่ 1 - 2 และกรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลง
ตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานวิชาการอื่นๆ  
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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การขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

 
1.    นักศึกษารับคํารองขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/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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พิมพคํารองขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/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

