
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันท่ี Date………..…/………………./.………… 
 

เรียน   คณบดี…………………………………….………………………………………..(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
Dear  Dean of the Faculty of …………………………………….………… (Affiliated faculty)          

 
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว) / I am (Mr./ Mrs./ Miss)…………….…….….………….……………...………………………….………………...............……………………......... 

รหัสประจ าตัว /Student ID. ……….……...……………...… เป็นนักศึกษาระดับ /currently enroll in the:   
  ปริญญาโท /Master’s Degree   แผน/Plan...............     ปริญญาเอก /Doctoral Degree  แบบ /Type…............  
หลักสูตร /Program in......................................................................................................……..……….……..………... ระบบการศึกษา /Type of Program:  
 ภาคปกต ิ/Regular    โครงการพิเศษ /Special     นานาชาต ิ/International    ภาษาอังกฤษ /English    
มีความประสงค์ขอเสนอเค้าโครง /Hereby submit the proposal of  วิทยานิพนธ ์/Thesis   การศึกษาอิสระ /Independent Study 
ชื่อเรื่องภาษาไทย  (โปรดพิมพ์) /Title in Thai (Please type)………………………………...............………………......……..………………..………..……………………… 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ (โปรดพิมพ์) /Title in English (Please type) .………………………………………....................………………….………………………….…………………… 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ได้ตรวจสอบไวยากรณ์ /Grammatical and correctness was checked. 
 โดยท ำกำรตรวจสอบ Research Methodology ท่ีสอดคล้องกับหลักวิชำกำร และ Plagiarism จำกโปรแกรม Turnitin แล้ว /Research 
Methodology included in this proposal is related to academic principle. In addition, this proposal has been proved for plagiarism 
on Turnitin Program.  
โดยได้แนบ /The attached documents are:  
1) แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report จ านวน 1 ชุด / 1 copy of Turnitin Originality Report 
2) เค้าโครง จ านวนอย่างน้อย  2  ชุด / 2 copies of proposal 
3) แผ่นซีดีบันทึกเค้าโครง จ านวน 1 แผ่น ส าหรับส่งบัณฑิตวิทยาลัย / 1 CD of the proposal 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์…………………….…………… 
Consequently, I request hereby for your approval. My contact phone number is……………….……..………… 

 

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

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

 
 
 
 

หน้าถัดไป Continue… 



1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(Advisor/ Co-Advisor) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(Program Committee) 

                เห็นควรอนุมัติ /Approved 
 
 ……………………………………….…………อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Advisor) 
  (....................................................................)   
 .....................................................อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม (Co-Advisor) 
  (....................................................................)   
 .....................................................อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม (Co-Advisor) 
  (....................................................................)   
 
      วันท่ี (Date)…………/……….…/……….…….. 

           เห็นควรอนุมัติ /Approved 
           ความเห็นอื่น /Other comments …..…………………………....… 
.……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………........................................................................ 
      
 

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

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

3. งานบริการการศึกษาคณะ  
(Faculty’s Educational Service 

Section) 

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

5. งานบริการการศึกษาคณะ  
(Faculty’s Educational Service 

Section) 

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
ภายในระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด  
/Student has submitted the proposal 
within due date of the program: 
 
(   ) ระดับปริญญาโท ภายใน 1 ปี หลังจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ / 
Within 1 year for Master’s level 
thesis/Independent Study 
(    ) ระดับปริญญาเอก ภายใน 2 ปีหลังจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ / Within 2 year for 
Doctoral level thesis 
 
 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 

(.....….....…………………...………..……...........) 
ผูต้รวจสอบ (Officer) 

วันท่ี (Date)…………/……………/……..….. 

  อนุมัต ิ/Approved 
  ไม่อนุมัติ /Disapproved 
เนื่องจาก /Because………………………….………….. 
…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 

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

วันท่ี (Date)………/……………/………..….. 

ส่งฟอร์ม turnitin เค้าโครงฯ และ บว.23 
ให้แก่ /Turnitin Originality Report, 
Proposal, and GS 23 have been sent 
to: 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา 
/Advisor and student 
 บัณฑิตวิทยาลัย (บว.23 และ CD)   
Graduate School (Includes GS 23 and 
CD) 
 
เรียบร้อยแล้ว /Already 
 
 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 

(.....….....…………………...………..……...........) 
ผูด้ าเนินการ(Officer) 

วันท่ี (Date)…………/……………/……..….. 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หากมีการศึกษาในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Note: In case of humans or living animals are used in research, the research must get approval from  
Khon Kaen University Ethics Committee. 



 
                  

 
------------------------------------------ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Graduate School, Khon Kaen University 

 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) /I am (Mr./ Mrs./ Miss)...................................................................................................….......................................... 
รหัสประจ าตัว /Student ID…………..……….……...........… นักศึกษาระดับ /currently enroll in: 
 ปริญญาโท (Master’s)  ปริญญาเอก (Ph.D.)  สาขาวิชา /Program in……….…………………………………………….………………………....……….… 
มีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ดังน้ี /My advisor/co-advisors are as follows: 

1. …………….………………………………………………………………………..อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Advisor) 
2. …………………………….………………………………………………………..อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (Co-Advisor) 
3. ………………………………………….…………………………………………..อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (Co-Advisor) 

  1. ชื่อหัวข้อเค้าโครงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /Title of the proposal both in Thai and English 
  2. หลักการและเหตุผล /Principle and reason 
  3. วัตถุประสงค์ /Objectives 
  4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง /Literature review 
  5. วิธีด าเนินการวิจัย /Research methodology 
   5.1 ประชากร /Population 
   5.2 กลุ่มตัวอย่าง /Samples 
   5.3 เครื่องมือ /Research tools 
   5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล /Data collection 
   5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล /Data analysis 
  6. ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย /Scope and limitations of study 
  7. สถานท่ีท าการวิจัย /Research location  
  8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ /Anticipated outcomes 
   9. แผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาท าการวิจัย /Research plan and procedures  

10.   งบประมาณ /Budget 
                          
 
 

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

นักศึกษา (Student) 
              วันท่ี (Date)........../......…......../................. 

หัวข้อในการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
Title of Thesis/Independent Study Proposal 

หมายเหตุ: ถ้ามีความจ าเป็นด้านวิชาการเฉพาะสาขาวิชา นักศึกษาสามารถใช้หัวข้อในการเสนอที่แตกต่างจากน้ีได้ ทั้งน้ีต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเห็นชอบ  

Note: The contents of the proposal could be different from the above depending on each program. In such case, it must be 
acceptable in academic field, with approval from advisor and co-advisor. 


