
 
 
 
 
 

คํารองขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
 

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

ขาพเจา…………………….........……………เลขประจําตัว………..........…..…สาขาวิชา…………….....................……………………………………… 
ระดับ ̈  ปริญญาโท แผน…................ ̈  ปริญญาเอก แบบ…………….......  สอบภาษาอังกฤษผาน เม่ือภาค............../................. 
จํานวนหนวยกิต/หนวยวิชาที่ศึกษาตลอดหลักสูตรรวม...................หนวยกิต/หนวยวิชา ไดรับ GPAX. ………………… 
หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ .................หนวยกิต/หนวยวิชา 
ปจจุบันมีหนวยวิชาสะสมรายวิชาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ .........................หนวยกิต/หนวยวิชา 
ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ เม่ือภาค......../..........    วันที่ ................................ 
ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  ¨  ภาษาอังกฤษ   ¨  ภาษาไทย   
ชื่อวิทยานิพนธ สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)  
ภาษาไทย     ……………………………………………………………………..……………………………………......................................………..………….. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………......................................………………………………………..………………………………………. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
 

¨ แนบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ เพื่อใชในการสอบ จํานวน ...................เลม  
 
ลงชื่อนักศึกษา…………………….………………. 

      วันที่…………………………..………...…..…..…... 
 

u อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
ขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /
เลขานุการ หลกัสตูร 

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

¨  เปนอาจารยประจํา สังกัดสํานักวิชา ................................................................... 
 ̈   ไมไดเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ   
      สถานที่ทํางาน...................................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

 ̈  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

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

2. กรรมการ 
 
…………………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสํานักวิชา .................................................................
¨  เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานที่ทํางาน .................................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
¨   มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

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

3. กรรมการ 
 
…………………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสํานักวิชา ................................................................. 
¨    เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานที่ทํางาน .................................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
¨   มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
(รายละเอียดตามแนบ) 

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



 
 
ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

4. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

¨  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสํานักวิชา ................................................................     
 ̈   เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานที่ทํางาน .................................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

 ̈  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

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

5. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

¨  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสํานักวิชา ................................................................. 
 ̈   เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ  
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานที่ทํางาน .................................................................................................... 
¨  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ¨ คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

 ̈  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

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

คณะกรรมการชุดนี้มีจํานวนไมเกิน 5 คน : หลักสูตรปริญญาโท ใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไมนอยกวา 1 คน หลักสูตรปริญญาเอก ใหมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไมนอยกวา 2 คน  ซึ่งไดแนบประวัติและผลงาน (CV) ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก มาดวยแลว ดงัน้ี 
¦   หลักสูตรปริญญาโท      เสนอแตงตัง้คณะกรรมการสอบฯ ที่เปนผูทรงคณุวุฒิภายนอก จาํนวน ..............ทาน  แนบ CV  จํานวน .............ชุด 
¦   หลักสูตรปริญญาเอก    เสนอแตงตัง้คณะกรรมการสอบฯ ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ...............ทาน  แนบ CV  จํานวน .............ชุด 
กําหนดการสอบ  สอบวันที่ ..................................... เวลา .........................สถานที่สอบ .............................................................................. 
 

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ                                                  
วันที…่……….……………..………………… 

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

é คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจาํหลักสูตร 
 
   ¨  อนุมัติ        ¨  ไมอนุมัต ิ        ¨   ความเห็นอ่ืนๆ ………………………….............................……….............….……… 

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

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

   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
วันที่………….……….………………… 
ç  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  
(เปนผลงานวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และตีพิมพในรอบหาปที่ผานมา  
กรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานวิชาการอื่นๆ  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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การขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   
 

1. นักศึกษาพิมพคํารองขอสอบและขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ     
     ที่ Website  Http://ces.wu.ac.th  
2.  นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ พรอมแนบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ ท่ีไดรับความเห็นชอบข้ันสุดทาย 
     จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ  จํานวน 1 เลม เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ       
3.   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบ 
     วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ       
4. นักศึกษานําคํารองท่ีดําเนินการตามขอ 3 แลว สงเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
5.  เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา  
    และออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบฯ  
6. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร สงคํารองท่ีอนุมัติ และจัดทําวาระพรอมแนบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบฯ สงศูนยบริการการศึกษา 
   เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณรับทราบ 
7.  เจาหนาท่ีศูนยบริการการศึกษาตรวจทานคํารอง กอนบันทึกขอมูลเขาระบบ  
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พิมพคํารองขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
ที่ Website  Http://ces.wu.ac.th 

กรอกคํารอง พรอมแนบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ ที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ   
จํานวน 1 เลม เสนออาจารยที่ปรึกษาฯ 

นศ. 

เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
 

พิจารณา 
 

ไมอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

จัดทําวาระพรอมแนบคํารองที่ไดรับอนุมัติสงศูนยบริการการศึกษาเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณรับทราบ 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร 

คืนใหนักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

สงคํารองใหเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

นศ. 

ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร/เลขานุการฯ หลักสตูร 

นศ. 

จนท.ศนูยบริการการศึกษา 

                         บันทึกเขาระบบ 

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

