แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Request for changing an advisor or thesis committee form
หลักสูตร (Program): English Language Studies สาขาวิชา (School): School of Foreign Languages
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (Institute of Social Technology)

ชื่อ-สกุล (name/ last name)
รหัสประจาตัว (student ID)
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
I would like to change my advisor or my thesis committee members as follows:
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Advisor or thesis committee member

Advisor or thesis committee member

(เดิม/Former)

(ใหม่/New)

1.

1.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisor)
2.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisor)
2.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Co-Advisor)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Co-Advisor)

ระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง (Please specify reasons)
________
ทั้งนีต้ งั้ แต่ Effective from เทอม (Term) / ปีการศึกษา (Academic Year) ________________________
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ลงนาม
Former and new advisors or thesis committee member sign:
ลงชื่อ (sign)
(

)
นักศึกษา
(Student)

วันที่ (Date)

ลงชื่อ (sign)
(
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(New advisor)
วันที่ (Date)

)

ลงชื่อ (sign)
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(New Co-advisor)
วันที่ (Date)
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ที่ ศธ

วันที่

.เรียน คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
สาขาวิชา
ส านั ก วิชาเทคโนโลยี สั ง คม ขอเสนอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งนี้ ได้แนบคาสั่งแต่งตั้งเดิมมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(
หัวหน้าสาขาวิชา
ความเห็นของคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 นาเสนอคณะกรรมการสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 อื่นๆ
ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)
คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
วันที่

)

มติคณะกรรมการประจาสานักวิชา
การประชุมครั้งที่
/
วันที่
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก
ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)
ประธานคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
วันที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ข้อ 21 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
21.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
21.2 ให้คณบดีพจิ ารณาแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
สานักวิชา โดยคาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึง่ เป็นบุคคลภายใน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีหลังถือเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นประธาน
กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นกรรมการ
20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ 20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์
ประจาและคณาจารย์บั ณ ฑิ ต ของมหาวิท ยาลั ย ณ วัน ที่ม หาวิท ยาลั ย ประจาและคณาจารย์บั ณ ฑิต ของมหาวิท ยาลั ย ณ วัน ที่ม หาวิท ยาลั ย
แต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
แต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือ 20.2.1 วุฒิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็น
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ส าข าวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์กั น ด ารงต าแ ห น่ งท างวิ ช าก ารไม่ ต่ าก ว่ า 20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือ
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็น ส าข าวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น ด ารงต าแ ห น่ ง ท างวิ ช าก ารไม่ต่ าก ว่ า
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็น
20.1.3 เป็ นผู้ที่ส ภาวิชาการรับรองให้เป็ น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
20.2.3 เป็น ผู้ที่ส ภาวิช าการรับ รองให้เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิช าของ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
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