
 

 

คํารองขอแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสตูร…………………………………………………… 
 

ขาพเจา…………………….........……………เลขประจําตัว………..........…..…สาขา......…………….....................……………………………………… 
ระดับ  ปริญญาโท แผน…...............  ปริญญาเอก แบบ…...................  
รหัส/ช่ือวิชา (วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ)   ...........................................จํานวน ..........หนวยกิต/หนวยวิชา 
ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย   
ช่ือวิทยานิพนธ สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ (กรณุาเขียนตวับรรจง)  
ภาษาไทย     ……………………………………………………………………..……………………………………......................................………..………….. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………......................................………………………………………..………………………………………. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
 

 นักศึกษา 
 

ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ ดังน้ี 
ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /

เลขานุการ หลักสูตร 
ตรวจสอบ 

1. อาจารยท่ีปรึกษาหลัก                
    (ประธาน) 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยประจํา  สังกัดสาํนักวิชา ......................................................................... 
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  (รายละเอียดตามแนบ) 

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

2. อาจารยท่ีปรึกษารวม            
    (กรรมการ) 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยประจํา สังกัดสํานักวิชา ..................................................................หรือ 

  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานท่ีทํางาน ......................................................................................................  
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ   คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

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

3. อาจารยท่ีปรึกษารวม            
    (กรรมการ) 
 
……………………………………………. 
 

  เปนอาจารยประจํา สังกัดสํานักวิชา ...................................................................หรือ 

  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ม.วลัยลักษณ  
      สถานท่ีทํางาน ......................................................................................................  
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ   คุณวุฒิไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
  มีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (รายละเอียดตามแนบ) 

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

  
 ลงช่ือนักศึกษา……………….…………….………………. 
 วันท่ี…………………………………....………...…..…..…... 

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

   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร    บัณฑิตวิทยาลัย 

  อนุมัต ิ    ไมอนุมัต ิ
                ลงช่ือ……………………………………………… 

             (………………………………..………………) 
         ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตร 

       วันท่ี………….……….………………… 

 
 ผูรับคํารอง  …….................…   ผูบันทึกเขาระบบ..................... 
      วันท่ี .....................................      วันท่ี ..............................            

สําหรับ นศ. กอน รหัส 60 ท่ี อว. ................................../............................ 
วันท่ี ………………………………………………………… 
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ประวัติและผลงาน (CV)  

ประวัติสวนตัว :   
  
ช่ือ ……………………………………………………………………………………………………….........….......…...........
  
ตําแหนงงานปจจุบัน .................................................................................................................................………………    
 
ท่ีทํางาน ……………………………………………………………………………………………………………………..……........... 

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

 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  
(เปนผลงานวิจัยท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปรญิญา และตพิีมพในรอบหาปท่ีผานมา  
กรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
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การขอแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

 
1.    นักศึกษาพิมพคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/ 

                   การศึกษาอิสระ ท่ี Website  http://grad.wu.ac.th 
2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือช่ือ และสงคํารองท่ีเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  
3. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 
4. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร นําคํารองท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

พิจารณาอนุมัติสงบัณฑิตวิทยาลัย 
5. เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนบันทึกเขาระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิมพคํารองขอแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   
ที่ Website http://grad..wu.ac.th 

 

นศ. 
 

กรอกคํารองและสงคํารองที่เจาหนาที่บณัฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

นศ. 
 

ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตรพิจารณา 

 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร/เลขานุการฯ หลักสูตร 

พิจารณา 

 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

สงคํารองใหบัณฑิตวิทยาลัย 

 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร 

จนท.บัณฑิตวิทยาลัย 

คืนใหนักศึกษา 

ตรวจทาน/บันทึกเขาระบบ 
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