
 
 
 
 
 

 
คํารองขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

 
 

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

ขาพเจา…………………….........……………เลขประจําตัว………..........…..…สาขา…………….....................…….…………………………………… 
ระดับ ̈  ปริญญาโท แผน…...... ̈  ปริญญาเอก แบบ….......มีความประสงคขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   
ชื่อวิทยานิพนธ สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)  
ภาษาไทย     ……………………………………………………………………..……………………………………......................................………..………….. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………......................................………………………………………..………………………………………. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
¨ แนบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ เพื่อใชในการสอบ จํานวน ...................เลม  
¨ แนบประวัติและผลงาน (CV) ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนกรรมการ) 
 

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

å อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
 

ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ ดังน้ี 
(ขอบังคบัฯ พ.ศ. 2560 ขอ 14 คณะกรรมการสอบโครงรางฯ  ประกอบดวย ประธานและกรรมการรวมกันไมนอยกวา 3 คน โดยพิจารณาแตงตั้งจากอาจารยที่ปรึกษาหลกั 
อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)  อาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสตูร หรือผูทรงคณุวุฒภิายนอก ทั้งนี้ ประธานฯ ตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษารวม) 

ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /
เลขานุการ หลกัสตูร 

ตรวจสอบ 
1. ประธาน 
 
  …………………………………… 
 

¨  ไมเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษารวม 
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................. 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ....................................... 
      มีคุณสมบตัิเทียบเทาอาจารยผูสอน ดังนี ้
      ปริญญาโท  m มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                               (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)........................................................................ 
      ปริญญาเอก m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
                      m  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง 
                            รองศาสตราจารย  และ  
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                 ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                 เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                 ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                                 (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)......................................................................... 

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



 
 
ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

2. กรรมการ 
 
  …………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก          ¨  เปนอาจารยที่ปรึกษารวม  
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................. 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ....................................... 
      มีคุณสมบตัิเทยีบเทาอาจารยผูสอน ดังนี ้
      ปริญญาโท  m มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                               (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)........................................................................ 
      ปริญญาเอก m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
                      m  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง 
                            รองศาสตราจารย  และ  
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                 ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                 เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                 ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                                 (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)......................................................................... 

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

3. กรรมการ 
 
  …………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก          ¨  เปนอาจารยที่ปรึกษารวม  
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................. 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ....................................... 
      มีคุณสมบตัิเทยีบเทาอาจารยผูสอน ดังนี ้
      ปริญญาโท  m มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                               (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)........................................................................ 
      ปริญญาเอก m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
                      m  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง 
                            รองศาสตราจารย  และ  
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                 ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                 เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                 ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                                 (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)......................................................................... 

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
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ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

4. กรรมการ 
 
  …………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก          ¨  เปนอาจารยที่ปรึกษารวม  
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................. 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ....................................... 
      มีคุณสมบตัิเทยีบเทาอาจารยผูสอน ดังนี ้
      ปริญญาโท  m มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                               (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)........................................................................ 
      ปริญญาเอก m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
                      m  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง 
                            รองศาสตราจารย  และ  
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                 ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                 เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                 ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                                 (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)......................................................................... 

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

5. กรรมการ 
 
  …………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก          ¨  เปนอาจารยที่ปรึกษารวม  
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
¨  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ............................................................. 
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ สถานที่ทํางาน ....................................... 
      มีคุณสมบตัิเทยีบเทาอาจารยผูสอน ดังนี ้
      ปริญญาโท  m มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา และ 
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                               (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)........................................................................ 
      ปรญิญาเอก m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
                      m  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนง 
                            รองศาสตราจารย  และ  
                      m มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึง 
                                 ของการศึกษาเพื่อปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ 
                                 เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาตําแหนงใหบุคคล 
                                 ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง  
                                 (ระบุตําแหนงทางวิชาการ)......................................................................... 

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

กําหนดการสอบ  สอบวันที ่..................................... เวลา .........................................สถานที่สอบ .............................................................................. 
 
                                                   ลงชื่อ……………………………………………… 
                                                      (………………………………..………………) 
                                   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ                                   
                                                         วันที่………….……….………………… 

 
ลงช่ือผูตรวจสอบ 
............................... 
......../......../......... 
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é   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําหลักสูตร è   ศูนยบริการการศึกษา 
¨  อนุมัติ   ¨  ไมอนุมัต ิ

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

         ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
       วันที่………….……….………………… 

 
¨ 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 -3 และกรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลง
ตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานวิชาการอื่นๆ  
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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การขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   
 

1.    นักศึกษารับคํารองขอสอบและขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   
                   ที ่Website  Http://ces.wu.ac.th  

2.    นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อพรอมแนบโครงรางฯ นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/ 
                    การศึกษาอิสระ  พิจารณา  

3. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
สอบโครงรางฯ พรอมลงนามในคํารอง  และสงคืนนักศึกษา 

4. นักศึกษานําคํารองท่ีดําเนินการตามขอ 3 แลว สงเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
5. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจําหลักสูตรพิจารณา 
6. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร นําคํารองท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติสง 

ศูนยบริการการศึกษา 
7. เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษาตรวจทานคํารอง กอนบันทึกเขาระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CES-GSO-QF-04.02 Rev.04 วันที่ประกาศใช………18 เมษายน 2560……   หนา 6/6 
 

พิมพคํารองขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  
ที ่Website Http://ces.wu.ac.th 

 

กรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อพรอมแนบโครงรางฯ นําเสนออาจารยที่ปรึกษาฯ พิจารณา 
 

นศ. 

พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบโครงรางฯ พรอมลงนามในคํารองและสงคืนนักศึกษา 
 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

สงคํารองใหเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

นศ. 

ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 
 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร/เลขานุการฯ หลักสตูร 

นศ. 

พิจารณา 
 

ไมอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

สงคํารองใหศูนยบริการการศึกษา 
 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร 

จนท.ศนูยบริการการศึกษา 

คืนใหนักศึกษา 

ตรวจทาน/บันทึกเขาระบบ 

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

