คำร้ องขอเปลีย่ นแผน/แบบกำรศึกษำ
บว.33-1
สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่ น
(ตำมประกำศ บว.ฉบับที่ 67/2552)
วันที…่ ……….เดือน……………...………พ.ศ…….…….…
เรียน คณบดี…………………………………………………………………………………..(คณะที่สาขาวิชาสังกัด)
ข้ าพเจ้ า (นาย นาง นางสาว)…………………………………………………………….รหัสประจาตัว……………………….……..…….……….เป็ นนักศึกษาระดับ
 ปริญญาโท แผน  ก1  ก2  ข
 ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1  2.2
สาขาวิชา..………….....…………………………… ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา จาก แผน/แบบ................... เป็ น แผน/แบบ................... และมีจานวนรายวิชาและ
หน่วยกิต ที่จะโอน จานวน……..………...….รายวิชา จานวน……………...หน่วยกิต ซึ่งเป็ นการโอนรายวิชาเรียนที่เคยศึกษามาโอนเข้ าในแผน/
แบบการศึกษาใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รหัส/ชื่อวิชาในแผน/แบบการศึกษาเดิม
ที่เคยศึกษามาแล้ ว

หน่วย เกรด
กิต
ที่ได้

รหัส/ชื่อวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่
ที่ขอโอนมา

หน่วย เกรด
กิต ที่โอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ท่หี มายเลขโทรศัพท์……………..……………

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

(พลิกด้านหลัง)

-22. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
เห็นชอบให้ เปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา และ โอนหน่วยกิตและค่าคะแนน
รายวิชา …..….รายวิชา….…….หน่วยกิต ในรหัสวิชา ต่อไปนี้

เห็นชอบให้ เปลี่ยนแผน/แบบการศึกษาและโอนหน่วยกิตและค่าคะแนน
รายวิชา…..…..รายวิชา……..….หน่วยกิต ในรหัสวิชา ต่อไปนี้

ที่
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ที่
1
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รหัส

เกรด

ที่
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รหัส

เกรด

รหัส

เกรด

ที่
6
7
8
9
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รหัส

เกรด

เนื่องจาก
เนื่องจาก
 เป็ นรายวิชา ที่มีค่าคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ S และเป็ นรายวิชาใน
 เป็ นรายวิชา ที่มีค่าคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือ S และเป็ นรายวิชาใน
แผน/แบบการศึกษาใหม่
แผน/แบบการศึกษาใหม่
ลงชื่อ……..………..…….………………………..…………………………
ลงชื่อ……………………………….………………..…………..………..
(………………….…..…………………………..…………………….……….)
(………………………………………………………………..……….)
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ท่ปี รึกษา
วันที่…………..…../……….…..………/…….…….……..
วันที่………………../……….…….……./………..…..……
3. งานบริการการศึกษาคณะที่สาขาวิชาสังกัด
4. คณบดี (คณะที่สาขาวิชาสังกัด)
6 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

เรียน คณบดี
การเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา ของนักศึกษา
ดังกล่าว
 เป็ นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาและมี
คุณสมบัติตามแผน/แบบการศึกษาที่ขอเปลี่ยนใหม่
 ยื่นคาร้ องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา เป็ น
ครั้งแรกและภายใน 1 ปี การศึกษา
 ยื่นคาร้ องต่อคณะที่สาขาวิชาสังกัด โดยผ่านอ.ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 3 สัปดาห์ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
 ได้ รับความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ เปลี่ยนแผน /
แบบการศึกษา และโอนหน่วยกิตและค่าคะแนน
เรียบร้ อยแล้ ว
 เห็นควรอนุมัติ
 เห็นควรนาเสนอ คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ เนื่องจากยื่นคาร้ องขอ
เปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา เกินกว่า 1 ปี
การศึกษา
ลงชื่อ…………………………….……………….……..………..
(…………………………………………………………………….)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่………..…..../……..…………./….….……..

 อนุมตั ิ และส่งสำนักบริ หำรและพัฒนำวิชำกำร
และบัณฑิตวิทยำลัย ต่อไป
 นำเสนอบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำต่อไป
ลงชื่อ………………….……………………..…..……………………..
(…………………………….………………...…………………….)
คณบดี
วันที่…………….../……….…..……………./………..………

5. บัณฑิตวิทยาลัย

 อนุมัติ ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่........
เมื่อวันที่................................................
ลงชื่อ………….…………………..…..……………………..
(………………………….……………...……….…………….)
คณบดี
วันที่…………….../…………..……………./………..………

7. สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 ได้ รับเงินค่าเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา

 ตรวจสอบแล้ ว นักศึกษายื่นเปลี่ยนแผน/แบบ
การศึกษาเกินกว่า 1 ปี เห็นควรนาเสนอให้
ตามใบเสร็จเล่มที่/เลขที่………………………………………
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยให้ ความ
เป็ นเงินจานวน……………………………….……...บาทแล้ ว
เห็นชอบ
ลงชื่อ………….…………………..…..……………………..
 มีเหตุผล ดังนี้...............................................
(………………………….……………...……….…………….)
.......................................................................
ผู้ดาเนินการ
.......................................................................
วันที่…………….../…………..……………./………..………
 แจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ………………………………….……………….……..………..
ลงชื่อ………………….….……………….……………..…..
(………………………..….………………………………………….)
(……………………….…………………………………...)
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ดาเนินการ
วันที่………..…..../……..…………./….….……..
วันที่………..…../…….….…..………./…..……..…..

หมายเหตุ 1.รายวิชาที่จะโอนต้ องเป็ นรายวิชาเดียวกับรายวิชาในแผน/แบบการศึกษาใหม่ และนักศึกษาต้ องยื่นคาร้ องขอเปลี่ยนแผน/แบบ
การศึกษาภายใน 3 สัปดาห์ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
2. ให้แนบใบแสดงผลกำรเรี ยน ประกอบกำรพิจำรณำ ขอเปลี่ยนแผน/แบบกำรศึกษำ
3. รำยวิชำวิทยำนิพนธ์หรื อกำรศึกษำอิสระ ตำมแผน/แบบกำรศึกษำใหม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ สำหรับจำนวนหน่วยกิตรำยวิชำวิทยำนิพนธ์
หรื อกำรศึกษำอิสระ ที่ลงทะเบียนและประเมินผ่ำนแล้ว หำกมีเนื้อหำสำระเกี่ยวข้องกัน ให้ เทียบ โอนหน่วยกิตได้ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของอำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์หรื อกำรศึกษำอิสระ และคณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจำรณำ

