
 
 
 
 
 

คํารองขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร…………………………………………………… 
 

ขาพเจา…………………….........……………เลขประจําตัว………..........…..…สาขาวิชา…………….....................……………………………………… 
ระดับ ̈  ปริญญาโท แผน…................ ̈  ปริญญาเอก แบบ…………….......  สอบภาษาอังกฤษผาน เม่ือภาค............../................. 
จํานวนหนวยกิต/หนวยวิชาที่ศึกษาตลอดหลักสูตรรวม...................นก./นว.     ไดรับ GPAX. ………………… 
หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ.............นก./นว.ปจจุบันมีหนวยวิชาสะสมรายวิชาวิทยานิพนธ ..............นก./นว. 
ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  เม่ือภาค................./....................    วันที่ ...................................................................... 
ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ   ¨  ภาษาอังกฤษ   ¨  ภาษาไทย    ชื่อวิทยานิพนธ   (กรุณาเขียนตัวบรรจง)  
ภาษาไทย     ……………………………………………………………………..……………………………………......................................………..………….. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………......................................………………………………………..………………………………………. 
      .......................................…………...…………………………………………………….………………………………….………………………… 
¨ แนบวิทยานิพนธ  เพื่อใชในการสอบ จํานวน ...................เลม  

 

ลงชื่อนักศึกษา…………………….………………. 
      วันที่…………………………..………...…..…..…... 
 

u อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
ขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ดังน้ี 

(ขอบังคบัฯ พ.ศ. 2560  :  ป.โท  ขอ 11..3.5.2   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสตูรและผูทรงคณุวุฒภิายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน  
                                                               ทั้งนี้ ประธานฯ ตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษารวม 
                                   ป.เอก ขอ 11..4.5.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสตูรและผูทรงคณุวุฒภิายนอก รวมไมนอยกวา 5 คน  
                                                                ทั้งนี้ ประธานฯ ตองเปนผูทรงคณุวฒุิภายนอก  
                               ขอ 37.6 นศ. ที่สอบไมผานเปนคร้ังที่ 2 จะพนสภาพนักศกึษา 

ชื่อ – สกุล  
(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /
เลขานุการ หลกัสตูร 

ตรวจสอบ 
1. ประธาน 
 
……………………………………………. 
 

¨  ไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษารวม  (กรณี ป.โท) 
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด   
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
      m มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย   
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน 
            ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา 
            แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
            ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานท่ีทํางาน .......................................................... 
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ  
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
            ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
            (รายละเอียดตามแนบ)  (กรณี ป.โท) 
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
              ท่ียอมรับในระดับนานาชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  
            (รายละเอียดตามแนบ) (กรณี ป.เอก) 
        m กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด จะตองเปนผูมีความรูความ 
              เชี่ยวชาญและประสบการณสูง (กรณี ป.โท) /ประสบการณสูงมาก  (กรณี ป.เอก) เปนท่ี 
               ยอมรับ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  ไดผานความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
              คร้ังท่ี ................................  เมื่อวันท่ี ............................................    และไดแจงคณะกรรมการการ 
              อุดมศึกษารับทราบแลว   (รายละเอียดตามแนบ)      

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
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สําหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป 



 
 
ชื่อ – สกุล  

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

2. กรรมการ 
 
…………………………………………… 
 

¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด   
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
      m มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย   
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน 
            ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา 
            แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
            ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานท่ีทํางาน .......................................................... 
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ  
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
            ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหวัขอวิทยานพินธ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
            (รายละเอียดตามแนบ)  (กรณี ป.โท) 
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
              ท่ียอมรับในระดับนานาชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  
            (รายละเอียดตามแนบ) (กรณี ป.เอก) 
        m กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด จะตองเปนผูมีความรูความ 
              เชี่ยวชาญและประสบการณสูง (กรณี ป.โท) /ประสบการณสูงมาก  (กรณี ป.เอก) เปนท่ี 
               ยอมรับ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  ไดผานความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
              คร้ังท่ี ................................  เมื่อวันท่ี ............................................    และไดแจงคณะกรรมการการ 
              อุดมศึกษารับทราบแลว   (รายละเอียดตามแนบ)      

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 

3. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

¨  ไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษารวม  (กรณี ป.โท) 
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด   
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
      m มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย   
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน 
            ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา 
            แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
            ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานท่ีทํางาน .......................................................... 
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ  
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
            ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหวัขอวิทยานพินธ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
            (รายละเอียดตามแนบ)  (กรณี ป.โท) 
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
              ท่ียอมรับในระดับนานาชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  
            (รายละเอียดตามแนบ) (กรณี ป.เอก) 
        m กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด จะตองเปนผูมีความรูความ 
              เชี่ยวชาญและประสบการณสูง (กรณี ป.โท) /ประสบการณสูงมาก  (กรณี ป.เอก) เปนท่ี 
               ยอมรับ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  ไดผานความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
              คร้ังท่ี ................................  เมื่อวันท่ี ............................................    และไดแจงคณะกรรมการการ 
              อุดมศึกษารับทราบแลว   (รายละเอียดตามแนบ)      

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 
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ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณสมบัต ิ çสําหรบั จนท. /

เลขานุการ หลกัสตูร 
ตรวจสอบ 

4. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

¨  ไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษารวม  (กรณี ป.โท) 
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด   
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
      m มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย   
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน 
            ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา 
            แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
            ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานท่ีทํางาน .......................................................... 
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ  
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
            ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหวัขอวิทยานพินธ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
            (รายละเอียดตามแนบ)  (กรณี ป.โท) 
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
              ท่ียอมรับในระดับนานาชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  
            (รายละเอียดตามแนบ) (กรณี ป.เอก) 
        m กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด จะตองเปนผูมีความรูความ 
              เชี่ยวชาญและประสบการณสูง (กรณี ป.โท) /ประสบการณสูงมาก  (กรณี ป.เอก) เปนท่ี 
               ยอมรับ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  ไดผานความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
              คร้ังท่ี ................................  เมื่อวันท่ี ............................................    และไดแจงคณะกรรมการการ 
              อุดมศึกษารับทราบแลว   (รายละเอียดตามแนบ)      

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 

5. กรรมการ 
 
……………………………………………. 
 

¨  ไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษารวม  (กรณี ป.โท) 
¨  เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด   
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ  
      m มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย   
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน 
            ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลกัเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา 
            แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
            ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัย  (รายละเอียดตามแนบ)        
¨  เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สถานท่ีทํางาน .......................................................... 
      m มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ  
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
            ท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหวัขอวิทยานพินธ ไมนอยกวา 10 เร่ือง   
            (รายละเอียดตามแนบ)  (กรณี ป.โท) 
      m มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมลูท่ีเปน 
              ท่ียอมรับในระดับนานาชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง  
            (รายละเอียดตามแนบ) (กรณี ป.เอก) 
        m กรณีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด จะตองเปนผูมีความรูความ 
              เชี่ยวชาญและประสบการณสูง (กรณี ป.โท) /ประสบการณสูงมาก  (กรณี ป.เอก) เปนท่ี 
               ยอมรับ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหวัขอวิทยานพินธ  ไดผานความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
              คร้ังท่ี ................................  เมื่อวันท่ี ............................................    และไดแจงคณะกรรมการการ 
              อุดมศึกษารับทราบแลว   (รายละเอียดตามแนบ)      

¨ ผาน 
¨ ไมผาน 
เน่ืองจาก................ 
............................... 
............................... 

ซึ่งไดแนบประวัติและผลงาน (CV) ของผูทรงคุณวุฒิภายนอก มาดวยแลว ดังน้ี 
กําหนดการสอบ  สอบวันที่ ..................................... เวลา .........................สถานที่สอบ .............................................................................. 
 

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระ                                                  
วันที…่……….……………..………………… 

 
ลงชื่อผูตรวจสอบ 
 
............................... 
......../......../......... 
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é คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจาํหลักสูตร 
 
   ¨  อนุมัติ  โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิยาลัยวลัยลักษณเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 
   ¨  ไมอนุมัต ิ   ¨   ความเห็นอ่ืนๆ ………………………….............................……….............….……… 

                                                       ………………………………………........................................................…………..…                             
 

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

   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
วันที่………….……….………………… 
ç  ศูนยบริการการศึกษา 

 
                                      ¨ ผูรับคํารอง  ……..........................…         ¨ ผูบันทึกเขาระบบ................................ 
                                           วันที่ ................................................             วันที่ ...................................................            
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ประวัติและผลงาน (CV)  
ประวัติสวนตัว :   
  
ชื่อ ………………………………………………………………………….……………………………………………….........….......…........... 
ตําแหนงงานปจจุบัน .......................................................................................................................................................………………    
ที่ทํางาน …………………………………………………………………………………………………….………………………………..……........... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………...........………………    
 ………………………………………………………………………………………………………….…...........……………………………… 

 โทรศัพท ......................................................... โทรสาร ..............................................................  
                         อีเมล   ............................................................ website ........................................................... 

 
การศึกษา :  
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
ป พ.ศ. ................. ระดับ.............................. วุฒิการศึกษา..............................................สถาบัน.................................................... 
 
สาขาความเชี่ยวชาญ   ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 
ผลงานวิจัย  
(ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหนาที่ 1 - 3 และกรุณาเขียนแบบบรรณานุกรม ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและ 
แหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลงานวิชาการอื่นๆ  
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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การขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 

1. นักศึกษาพิมพคํารองขอสอบและขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   ที่ Website  Http://ces.wu.ac.th  
2.  นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ พรอมแนบวิทยานิพนธ ท่ีไดรับความเห็นชอบข้ันสุดทาย 
     จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ  จํานวน 1 เลม เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
3.   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
4. นักศึกษานําคํารองท่ีดําเนินการตามขอ 3 แลว สงเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
5.  เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร/เลขานุการฯ หลักสูตร ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 
6. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร จัดทําวาระพรอมแนบคํารองท่ีไดรับอนุมัติสงศูนยบริการการศึกษาเพ่ือเสนอท่ีประชุม   
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ  
7.  เจาหนาท่ีศูนยบริการการศึกษาตรวจทานคํารอง กอนบันทึกขอมูลเขาระบบ  
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พิมพคํารองขอสอบและขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ที่ Website  Http://ces.wu.ac.th 

กรอกคํารอง พรอมแนบวิทยานิพนธ ที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ   
จํานวน 1 เลม เสนออาจารยที่ปรึกษาฯ 

นศ. 

เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

พิจารณา 
 

ไมอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

จัดทําวาระพรอมแนบคํารองที่ไดรับอนุมัติสงศูนยบริการการศึกษาเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร 

คืนใหนักศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

สงคํารองใหเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

นศ. 

ตรวจสอบคํารอง กอนเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา 

จนท.บัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสูตร/เลขานุการฯ หลักสตูร 

นศ. 

จนท.ศนูยบริการการศึกษา 

                         บันทึกเขาระบบ 

http://ces.wu.ac.th
http://ces.wu.ac.th
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