
                             คําร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา                    บว. 21 
(  ) วิทยานิพนธ์    (  ) การศึกษาอิสระ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันท่ี………………………………................... 

เรียน คณบดี…………………………………………………………………….(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
         ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว อ่ืน ๆ)……………………………………………………………..… รหัสประจําตัว.………….…..………….….…….......… 

เป็นนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน........... ปริญญาเอก แบบ................  หลักสูตร.................................................................................
สาขาวิชา......………………..…………………..……..………….. ระบบการศึกษา   ภาคปกติ   โครงการพิเศษ   นานาชาติ   ภาษาอังกฤษ  
มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ 

(โปรดพิมพ์และ/หรือเขียนตําแหน่งทางวิชาการ ถ้ามีตําแหน่งทางวิชาการพร้อมแนบประวัติตามแบบฟอร์ม) 
 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา  ครั้งแรก  แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพ่ิมเติม 
1 ……………………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
  (.....................................................) 
2. ....................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
3. ....................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
4. ....................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
5. ....................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ...................... 

1. ......................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
2. ......................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
3. ......................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
4. ......................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
5. ......................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
  (.....................................................) 
วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ..................... 

 

ทั้งน้ี เน่ืองจาก
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………………………..…….. 
                                                                            ลงช่ือ.................................................นักศึกษา 
                                                                                  (.................................................) 

(พลิกด้านหลัง) 
 

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
       อาจารย์ท่ีปรึกษา                         เดิม                        ใหม่ 
 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 
(....................................................................) 
ลงชื่อ............................................................ 
(....................................................................) 
ลงชื่อ............................................................. 
(....................................................................) 
ลงชื่อ............................................................. 
(....................................................................) 
           ลงนามเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนแปลง 

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

        (.............................................................) 
             ลงนามเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนแปลง 



 

                                                                                                                                               
1. อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  เห็นชอบตามเสนอ  ความเห็นอ่ืน..................................... 
 
                ลงชื่อ......................................................... 
                      (........................................................) 
                                   อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                     วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ.......... 

� เห็นชอบตามเสนอ  ความเห็นอ่ืน............................. 
 
                ลงชื่อ......................................................... 
                      (........................................................) 
                                     ประธานหลักสูตร 
                     วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ.......... 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 4. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบียบฯ พ.ศ.2559 และ ประกาศ บว.
ฉบับท่ี 185/2561    
  กรณีแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  
      �  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา  
�  คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือ ป.โทหรือเทียบเท่าท่ีมี

ตําแหน่ง รศ.  
�  ผลงานทางวิชาการ  3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 เร่ืองเป็นผลงานวิจัย  
  กรณีแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม   
�  เป็นอาจารย์ประจํา 
�  คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่าหรือป.โทหรือเทียบเท่าท่ี

มีตําแหน่ง รศ.  
�  ผลงานทางวิชาการ  3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 เร่ืองเป็นผลงานวิจัย 
� ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

�  คุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า  
�  ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติซ่ึง

ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 
10 เร่ือง 

�  ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซ่ึงตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 

� กรณีไม่เป็นไปตามที่กําหนด ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
  มีนักศึกษาในการควบคุมวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ………..คน 
        เกิน  ไม่เกิน  
   
                 (ลงชื่อ)………………….……………….…………………………   
                         (……………………………………………………..……..) 
                                          ผู้ตรวจสอบ 
                               วันท่ี…...…/….....………/…………. 

 
� อนุมัติ  
� ไม่อนุมัติ เนื่องจาก....................................................... 

 
 
                 (ลงชื่อ)……………………........…….……...……………… 
                         (………………….……………....……………..……..) 
                                            คณบดี     
                         วันท่ี…………/…….....………………/....…………       
 

5. งานบริการการศึกษาคณะ 
        สําเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี ศธ................................................ 
                                                                            (ลงชื่อ)………………………………………..……..……………. 
                                                                                (……………………………………..…….……………..) 
                                                                                                       ผู้ดําเนินการ 
                                                                                        วันท่ี…………/…………...………/…………….. 

 

 
 



 

 
แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
1. ชื่อหลักสูตร   .................................................................................. ปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. ......................... 
2. ชื่อ-สกุล นักศึกษา  .................................................................... รหัสนักศึกษา  ...................................... 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก  
     อาจารย์ประจําหลักสูตร       

  (ยศ/คํานําหน้าช่ือ)....................................  ช่ือ-สกุล ............................................................................ 
    ตําแหน่งวิชาการ  .................................... 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   
       ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
     สาขาที่สําเร็จการศึกษา  ..................................................................................................................... 

� มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)  
     อาจารย์ประจํา       
     (ยศ/คํานําหน้าช่ือ)....................................  ช่ือ-สกุล ............................................................................ 
     ตําแหน่งวิชาการ  .................................... 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   
        ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
      สาขาที่สําเร็จการศึกษา  ..................................................................................................................... 

 มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและได้รับการเผยแพร่ตาม 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3  
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  สาขา  ............................................................................... 
    มีผลงานวิชาการซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ 
    ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับชาติไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หรือ ระดับนานาชาติ 
    ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
  หรือ  เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
    หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและแจ้ง สกอ. รับทราบ  
5. ความเห็นประธานหลักสูตร 
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 
        ลงนาม   .............................................................. 
           (................................................................................) 
       ประธานหลักสูตร....................................... 
       .............. /................... / ........................ 


