
 
 

 
 
 
 

วันที่ Date ……..…./……………./…………... 
 
 

เรียน   คณบดี…………………………………….………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
Dear  Dean of Faculty of …………………………………….………… (Affiliated faculty)  
 
         
                ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว) (Mr./ Mrs./Miss)……………………………….….………….……………...………………………….……..…………………………….………….. 
รหัสประจ าตัว /Student ID……….……...……..… เป็นนักศึกษาระดับ /currently enroll in the *select level of study:   
 ปริญญาโท /Master’s Degree   แผน/Plan ...............    ปริญญาเอก/Doctoral Degree  แบบ/Type ..........................  
หลักสูตร /Program in.......................................................................................................................สาขาวิชา /Major ………..……….………………………………….…..………... 
ระบบการศึกษา /Type of Program:  ภาคปกต ิ/Regular  โครงการพิเศษ /Special   นานาชาต ิ/International  ภาษาอังกฤษ /English    

 
มีความประสงค์ขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อ /Hereby requests to propose the following persons to be: 
(โปรดระบตุ าแหน่งทางวิชาการ ถ้าบุคคลท่ีขอแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงมีต าแหน่งทางวิชาการ /Please identify the academic title if available) 
 
 

 
 

 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งแรก  
      FIRST Appointment of Advisor 

 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพ่ิมเติม 
ADDITIONAL Appointment of Co-Advisor 

 

1 ……………………………………….…………อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

  (....................................................................)  (Advisor) 

2. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

3. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

4. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

5. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

วันที่ (Date)…………/……….……/…….…….. 

 

1 ……………………………………….…………อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

2. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

3. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

4. .....................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

5. .....................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  

  (....................................................................)  (Co-Advisor) 

วันที่ (Date)…………/………….…/……….…….. 



 

 

 เปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
CHANGE of Advisor/ Co-Advisor 

 อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisors)                         เดิม (Previous)                        ใหม่ (New) 

 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

(Advisor) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(Co-Advisor) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(Co-Advisor) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(Co-Advisor) 
 

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

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

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

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

(....................................................................) 
 
*ลงนามเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนแปลง /Only who is changed 

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

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

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

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

(....................................................................) 
 
*ลงนามเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนแปลง /Only who is changed 

 
 
ทั้งน้ี เน่ืองจาก /Because……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………………………….….... 
Consequently, I request hereby for your approval. My contact phone number is…………….………………………………….……..……… 
   

               

    ลงชื่อ (Sign)………………….…….…….……………..…นักศึกษา (Student) 

                                             (.....................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Program Chair) 

  เห็นชอบตามเสนอ /Approved  
  ความเห็นอื่น /Other comment ..……………….....................  
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
 

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา (Advisor) 
วันท่ี (Date)……………/…………………/………..….. 

  เห็นชอบตามเสนอ /Approved  
  ความเห็นอื่น /Other comment ……………………..................... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

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

ประธานหลักสูตร (Program Chair) 
วันท่ี (Date)……………/………..………/………..….. 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 
(Faculty’s Educational Service Section) 

4. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
(Dean of Student’s Faculty) 

ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบียบฯพ.ศ.2559  
/Ensure with the Regulations A.D.2016 as follows:     
  กรณีแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดูรายละเอียดท่ี 
       ข้อ 16.7 /In case of the appointment of advisor,  
        check the Article 16.7 
 กรณีแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  ดูรายละเอียดท่ี 
      ข้อ 16.8 /In case of appointment of co-advisor, check the 
Article 16.8 
 ตามประกาศ บว.ฉบับท่ี 65/2559  
      /Ensure with the following articles in the Graduate 
School Announcement Article 65/2016 
 ข้อ/No. 5.1.4     ข้อ/No. 5.1.5  
 ข้อ/No. 5.2.4      ข้อ/No. 5.2.5 
 มี นศ. ในการควบคุมฯ /The numbers of advisee are: 
 เกิน /exceed  ไม่เกิน /not exceed 
 คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา /Qualification is followed 
or related to the field of study 
 ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ กรณีแต่งตั้งเป็น อจ. ท่ี
ปรึกษาร่วม /The committee/expert’s profile is checked in case 
of he or she is appointed as the co-advisor 

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

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
วันท่ี (Date)…………/……………/…………..….. 

 
 

 อนุมัต ิ/Approved 
 ไม่อนุมัติ /Disapproved 
เนื่องจาก /Because......................................................................... 
............................................................................................................
............................................................................................................ 

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

        (.....….....…………………...………..……...........) 
คณบดี (Dean) 

วันท่ี (Date)…………../………………/………..….. 

5. งานบริการการศึกษาคณะ (Faculty’s Educational Service Section) 

        ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี ศธ.................................. 
            /Report to Graduate School at No. ........……….………… 
 
                                                     ลงชื่อ (Sign)........….............................………………….... 

(.....….....…………………...………..……...........) 
ผู้ด าเนินการ (Officer) 

วันท่ี (Date)…………/………………/…………..….. 

 


