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แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรอืคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Request for changing an advisor or thesis committee form  

หลักสูตร (Program):  English Language Studies  สาขาวิชา (School): School of Foreign Languages  

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (Institute of Social Technology)  

 

ชื่อ-สกุล (name/ last name)                                  รหัสประจ าตัว (student ID)                            

  มคีวามประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ ดังนี้ 

             I would like to change my advisor or my thesis committee members as follows:  

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรอืคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Advisor or thesis committee member 

 (เดิม/Former) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรอืคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Advisor or thesis committee member 

 (ใหม่/New) 

 

1.         

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisor) 

 

2.         

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Co-Advisor) 

 

 

1.         

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisor) 

 

2.         

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Co-Advisor) 

 

 

ระบุเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง (Please specify reasons)        

             

            ________ 

ท้ังนีต้ัง้แต ่ Effective from   เทอม (Term) / ปีการศึกษา (Academic Year) ________________________   

 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ ์หรือคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธท์ี่เปลี่ยนแปลงเปน็ผู้ลงนาม 

 Former and new advisors or thesis committee member sign:   

 

      

 

  

 

      

  

 

ลงช่ือ (sign)              

     (    ) 

       นักศกึษา 

                 (Student) 

วันท่ี (Date)     

ลงช่ือ (sign)                

     (    ) 

     อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม 

                 (New Co-advisor)  

วันท่ี (Date)    

ลงช่ือ (sign)                

     (    ) 

     อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

                 (New advisor)  

วันท่ี (Date)     
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ที ่ ศธ                                 วันที ่    
 

.เรียน คณบดสี านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม 

 สาขาวิชา     ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ของนักศกึษา ท้ังน้ี ได้แนบค าสั่งแต่งต้ังเดิมมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

             

        (    ) 

        หัวหน้าสาขาวิชา    
 

ความเห็นของคณบดสี านักวชิาเทคโนโลยสีังคม มติคณะกรรมการประจ าส านกัวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

ว่าดว้ยการศึกษาขั้นบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2550 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
ข้อ 21  การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

21.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบคุคลเดียวกันก็ได้ 

21.2 ให้คณบดีพจิารณาแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า

ส านักวิชา โดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศกึษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพยีงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึง่เป็นบคุคลภายใน หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัยกไ็ด ้ในกรณีหลังถือเป็นคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นประธาน

กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นกรรมการ 

20.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าและคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือ

ส าขาวิ ช าที่ สั มพั น ธ์ กั น ด ารงต าแห น่ งท างวิ ช าก ารไม่ ต่ าก ว่ า                         

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

20.1.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ

วิทยานิพนธ์ 

20.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์

ประจ าและคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือ

สาขาวิ ชาที่ สั มพั น ธ์กั น  ด ารงต าแหน่ งท างวิช าก ารไม่ ต่ าก ว่ า                       

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

20.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ

วิทยานิพนธ์ 
 

การประชุมคร้ังท่ี      /             วันท่ี                 

 เห็นชอบ   ไมเ่ห็นชอบ  เนื่องจาก  

       

ลงช่ือ      

      (รองศาสตราจารย์ ดร.วรีพงษ์  พลนกิรกิจ)    

       ประธานคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ 

วันท่ี     

 

 น าเสนอคณะกรรมการส านกัวิชาเทคโนโลยสีังคม  

 อื่นๆ      

       

ลงช่ือ      

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรีพงษ์  พลนกิรกิจ)    

คณบดีส านักวชิาเทคโนโลยสีังคม 

วันท่ี      

 


