
 

 
คํารองขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 

 

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

ขาพเจา……………………..….........……………เลขประจําตัว………..........…..…สาขา…………….....................……………………………………… 
ระดับ  ปริญญาโท แผน…...............  ปริญญาเอก แบบ…................  
ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย   
ช่ือวิทยานิพนธ สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ (กรณุาเขียนตวับรรจง)  
ภาษาไทย     ……………………………………………………………………..……………………………………......................................………..………….. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………......................................………………………………………..………………………………………. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ   (ชุดเดิม) 

ตําแหนง ชื่อ – สกุล (พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
 

1. อาจารยท่ีปรึกษาหลัก                     (ประธาน) 
2. อาจารยท่ีปรึกษารวม                      (กรรมการ) 
3. อาจารยท่ีปรึกษารวม                      (กรรมการ) 

 

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

 

 นักศึกษา 
 

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

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /

เลขานุการ หลักสูตร 
ตรวจสอบ 

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

  เปนอาจารยประจาํหลักสูตรที่นกัศึกษาสังกดั 
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือ  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาที่มตํีาแหนงรองศาสตราจารย  
  มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ) 

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

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

  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ...................................................................................... 
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือ  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาที่มตํีาแหนงรองศาสตราจารย  
  มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
 

หรือ 
  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานทีท่ํางาน .......................................................................................  
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
  ระดับปริญญาโท มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
(รายละเอียดตามแนบ) 
        [    ]  กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาํหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ                  
               ประสบการณสูงเปนทีย่อมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ)      
   ระดับปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มชีื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  (รายละเอียดตามแนบ)    
      [   ] กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีก่ําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ  
               ประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ) 

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

 

สําหรับ นศ. รหัส 60 ข้ึนไป 
ท่ี อว. ................................../............................ 
วันท่ี ………………………………………………………… 
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ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัติ  สําหรับ จนท. /

เลขานุการ หลักสูตร 
ตรวจสอบ 

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

  เปนอาจารยประจํา มวล. สังกัดสํานักวิชา ...................................................................................... 
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือ  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาที่มตํีาแหนงรองศาสตราจารย  
  มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย  
3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
 
หรือ 
  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานทีท่ํางาน .......................................................................................  
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
  ระดับปริญญาโท มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
(รายละเอียดตามแนบ) 
        [    ]  กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาํหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ                  
               ประสบการณสูงเปนทีย่อมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ)      
   ระดับปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มชีื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  (รายละเอียดตามแนบ)    
      [   ] กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามทีก่ําหนด จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ  
               ประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  
               ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ...................................... เมื่อวันที่ .............................................  
               และไดแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแลว  (รายละเอียดตามแนบ) 

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

 

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

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

   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีปรึกษา (ชุดเดิม)  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

       เห็นชอบ  (เฉพาะกรณีเห็นชอบ  ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ 
                            บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา) 

       ไมเห็นชอบ  …….……………………………………. 
                   

ลงช่ือ……………………………………………… 
(………………………………..………………) 

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
                         วันท่ี………….……….………………… 

            อนุมัติ         
           ไมอนุมัต ิ
 
      
                   ลงช่ือ……………………………………………… 

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

                      วันท่ี………….……….………….…………… 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
                                                 ผูรับคาํรอง …………………..................…     ผูบันทึกเขาระบบ......................................... 
                                                วันท่ี ...........................................................       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  
(ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดในหนาท่ี 1 - 2 และกรณุาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ปท่ีพิมพและแหลง
ตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ ........................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

  CGS-T02-2 วันท่ีประกาศใช  1 กรกฎาคม 2562……   หนา 3/4 

 



 
 

การขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ 
 

1.    นักศึกษารับคํารองขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/ 
                   การศึกษาอิสระ  ท่ี Website  http://grad.wu.ac.th 

2.     นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือช่ือ เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา (ชุดเดิม) พิจารณา และสง 
                   คํารองท่ีเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตร  

3.    เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอ 
                    คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 

4.     เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร นําคํารองท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
        พิจารณาอนุมัติสงบัณฑิตวิทยาลัย 
5.  เจาหนาท่ีบัณฑติวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนบันทึกเขาระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

นศ. 
 

กรอกคํารอง เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา (ชุดเดิม) พจิารณา และสงคํารองที่เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

นศ. 
 

ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตรพิจารณา 

 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร/เลขานุการฯ หลักสูตร 

พิจารณา 

 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

สงคํารองใหบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

จนท.บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสตูร 

คืนใหนักศึกษา 

จนท.บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจทาน/บันทึกเขาระบบ 
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