
 
 

แบบค ำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่ำงเพ่ือท ำวทิยำนิพนธ์ หรือกำรค้นคว้ำแบบอสิระ 
Application Form for Thesis/Dissertation or Independent Study Title and Proposal Approval 

 
       [   ]  ส ำหรับนกัศึกษำปริญญำโท For Master Student

       [   ]  ส ำหรับนกัศึกษำปริญญำเอก For Doctoral Student

  
            บณัฑิตวิทยำลยั  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
                 Graduate School, Chiang Mai University

   
          วนัท่ี Date……….เดือน Month………………………….พ.ศ. Year………… 
 
เร่ือง เสนอหวัขอ้และโครงร่ำงเพ่ือท ำ    [   ]  กำรคน้ควำ้แบบอิสระ Independent Study 

 Topic Requested: Submitting Title and Proposal for  [   ]  วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท Master Thesis 
       [   ]  วิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก Doctoral Dissertation 
 
เรียน คณบดีบณัฑิตวิทยำลยั  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
Dear  Dean of The Graduate School, Chiang Mai University 

 
  ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว[Mr./Mrs./Miss]……………………………….…………………………… 
รหสั Code……………….………………นกัศึกษำ enrolled in   [   ] ปริญญำโท Master Program     [   ] ปริญญำเอก Doctoral 

Program  สำขำวิชำ in ………………………………..………….[   ]  ภำคปกติ Normal Plan    [   ]  ภำคพิเศษ Special Plan    
มีควำมประสงคจ์ะเสนอหวัขอ้และโครงร่ำงกำรท ำวิจยัเพ่ือท ำ would like to request approval of Title for the Proposal for      
[       ]  วิทยำนิพนธ์ Thesis  [        ]  กำรคน้ควำ้แบบอิสระ Independent study             
เร่ือง (ภำษำไทย) The Title in Thai ………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………...……………………… 
(ภำษำองักฤษ) The Title in English ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยขอให…้…………………………………………………………. เป็นประธำนคณะกรรมกำร / อำจำรยท่ี์ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ หรือกำรคน้ควำ้แบบอิสระ  ตำมท่ีแนบมำพร้อมน้ี Please find attached the list of names for the Advisory Committee for 

the Thesis / Dissertation/ Independent study.  
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  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมติัและแต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หรือกำรคน้ควำ้แบบ
อิสระ ตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  และเม่ือขำ้พเจำ้ท ำวิทยำนิพนธ์หรือกำรคน้ควำ้แบบอิสระ เร่ืองน้ีเสร็จแลว้ 
ขำ้พเจำ้ตกลงยินยอมใหลิ้ขสิทธ์ิตกเป็นของมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ตำมหนงัสือยินยอมแนบทำ้ยน้ี  
Please kindly consider the request. I agree that after successfully completing the study, the copyright will belong to Chiang Mai University.    
 

        ขอแสดงควำมนบัถือ Your Sincerely, 
 
      ลงนำม Student Signature ………………………………..นกัศึกษำ 
                           (………………………………………………………….) 
 
ควำมเห็นของ Comments by   

 [   ] อำจำรยท่ี์ปรึกษำทัว่ไปส ำหรับปริญญำโท Master Thesis Advisor   

 [   ] ประธำนคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำประจ ำตวั  นกัศึกษำปริญญำเอก Dissertation Advisory Committee Chairperson  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

               ลงนำม.………………………….……….อำจำรยท่ี์ปรึกษำ Committee 
                  (……………………………………………….) 
                      ……./………………/…………… 
 

ควำมเห็นของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวชิำ Comments by the Chairperson of the 

Graduate Program Administrative Committee……………………………………………………………………………….. 
 
 1.  หวัขอ้และโครงร่ำงกำรท ำวิจยัเพ่ือวิทยำนิพนธ์ หรือกำรคน้ควำ้แบบอิสระ ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำ และไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำแลว้ Thesis/IS. Title and Proposal has been 

approved by the Graduate Program Administrative Committee เม่ือครำวประชุมคร้ังท่ี at the meeting ………/………                                  

เม่ือวนัท่ีon Date ……………เดือนMonth......................พ.ศYear ……………. 
2. เห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมกำร          [   ]  ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ Thesis/Dissertation   
         The proposed Advisory Committee    [   ]  กำรคน้ควำ้แบบอิสระ Independent Study 

         1………………………………………………………………………..ประธำนท่ีปรึกษำ Major Advisor

 2………………………………………………………………………..กรรมกำรCo-advisor
 3………………………………………………………....……………..กรรมกำร Co-advisor 

 

      ลงนำม Signature.………………………………………………. 
              (………………………………………………………….)
                 ประธำนกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ………………………… 

               Chairperson of the Graduate Program Administrative Committee 
         ……………./………………/……………… 


