
                                          ค ำร้องขอเปลี่ยนระดับกำรศึกษำ                                      บว.35 
ส ำหรบันักศึกษำระดับบัณฑติศึกษำ  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

(ตามประกาศ บว.ฉบับที ่27/2560) 
                 วันที…่……..เดือน………..……..….…….พ.ศ……………. 
เรยีน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว อื่น ๆ)……………………………………………………………….………….รหัสประจ าตัว………………….………..….... 
เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท แผน.............ปริญญาเอก แบบ............    
สาขาวิชา..………………...............……………..……………… ระบบการศึกษา  ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ    
 แผน………...……….  แบบ……….…….…………      มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา  เป็น 
หลักสูตร…………………………………….….………  สาขาวิชา……………..…………………….…….………..…  แผน……………….  แบบ……….…...…  
ตั้งแต่ภาคการศึกษา………..  ปีการศึกษา….…..…เนื่องจาก……………………………………………………………………………………….....................……… 
และขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน ที่เคยศึกษามาเข้าในหลักสูตรใหม่ จ านวน …………….. รายวิชา รวมเป็น …………………… หน่วยกิต             
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

ภาค/ 
ปกีาร 
ศึกษา 

   รหัส/ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว หน่วย 
กิต 

เกรด รหัส/ชื่อวิชาที่เทียบโอน 
ไปหลักสูตรใหม่ 

หน่วย
กิต 

เกรด 
ที่โอน 

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิหากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์…………..…………………….………........ 
 

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

1.อำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป/ที่ปรึกษำหลัก 2.คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เดิม 3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  ใหม ่
  เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก………..…………. 
  
ลงชื่อ…………………….……………………… 
(…………………….………………..…………….….) 
             อาจารย์ที่ปรึกษา 
 วันที่……..…../………….……./…………..… 

 เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก…………….……… 
 

 ลงชื่อ…………………………………………… 
 (……..………………………………….…………….) 
              ประธานหลักสูตร 
 วันที่…….……../…………….…./……..…….. 

 เห็นชอบ  
  ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก…………….……… 
 

 ลงชื่อ…………………………………………… 
 (……………..………………………….…………….)        
              ประธานหลักสูตร 
  วันที่…………./………….……./…………….….. 

 
(พลิกด้านหลัง)

หลับ 
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4.  งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ  5. คณบดี (คณะที่นักศึกษำสังกัด) 
เรียน คณบดี 
    4.1)  นักศึกษาเปลี่ยนระดับ จาก
ปริญญาโทไปปริญญาเอก 
1.มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสูตรสาขาวิชาใหม่ 
2.  เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 และ
ลงทะเบียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A 
B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.50  หรือ 
   เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ที่มี
ผลงานวิจัยที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกได้ 
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว 
4. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 66/2559 
5. เห็นสมควรน าเข้าที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
 
       ลงชื่อ………………..……………..……… 
          (………………..….…………………….) 
                     ผู้ตรวจสอบ         
         วันที…่……../…….………./……..….… 

    
 4.2 ) นักศึกษาเปลี่ยนระดับ จาก
ปริญญาเอกไปปริญญาโท 
1.มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 
2. เป็นนักศกึษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัด
คุณสมบัต ิ
3. เป็นนักศกึษาที่สอบไม่ผา่นการสอบเคา้
โครงวิทยานิพนธ ์
4. เป็นนักศกึษาที่สอบไม่ผา่นการสอบ
วิทยานิพนธ ์
5. คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ส าเรจ็การศึกษาของการศึกษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 
6.  สอบผ่านภาษาองักฤษ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 65/2559 
7. เห็นสมควรน าเข้าที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
 
 
         ลงชื่อ………………..……………..……… 
              (…………….….…………………….) 
                     ผู้ตรวจสอบ         
                 วันที่………../…….………./……..….… 
 

 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะ 
     กรรมการประจ าคณะคราวประชุม
ครั้งที่.................วันที่.......................         
 ไม่เห็นชอบ 
เนื่องจาก……………………………………………
………………………………………………………… 
  ลงชื่อ…………………………………....………… 
    (……………..….…………….………….….….) 
                   คณบดี           
     วันที่………../……….……./…..…….… 
 
6. บัณฑิตวิทยำลัย 
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    นักศึกษาดังกล่าว 
 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ เรียบร้อยแล้ว 
 เห็นสมควรน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ขอความเห็นชอบ 
 
    ลงชื่อ……………….……….….……………… 
       (……….…….……………………..…….….) 
                   ผู้ตรวจสอบ             
       วันที…่……../……….………./………….… 
 

7. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 8.กลุ่มภำรกิจบริหำรงำนทั่วไป ส ำนัก
บริหำร ฯ 

9. ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
คราวประชุมครั้งท่ี...............................เมื่อ
วันที่............................................มีมติ 
  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
................................................................ 
ลงชื่อ…….…………………..………….….……… 
      (…………….……………………………..….) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
วันที่……..…../…………..…./……….…..… 

ได้รับเงินค่าเปลี่ยนระดับการศึกษา  
จ านวน ................- บาทแล้ว ตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………..เลขที…่……… 
   
 
ลงชื่อ……………..…………...…………………. 
     (…………….……….…………………….….) 
                  ผู้ด าเนินการ  
วันที่…………..../………..………./………….… 

  นักศึกษาดังกล่าวได้รับการเปลี่ยน
ระดับการศึกษาแล้ว 

 
แจ้งหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

 
ลงชื่อ…….………………….…………………… 
      (…………………….……………….….….) 
                 ผู้ด าเนินการ       
วันที่……..…../……….....…./…...….... 

 
หมำยเหตุ  1. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
   2. นักศึกษาต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณา 


