
 

 

แบบฟอรมขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 
 

1.  ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………..…..……………..........…………………………..………….. 

      นิสิตระดับ           ปริญญาโท    หลักสูตร…………………………....…………..................................  แบบ ก1             แบบ ก 2   

                 ปริญญาเอก   หลักสูตร……………………..…………………................................  แบบ 1.1     แบบ 1.2  

          แบบ 2.1             แบบ 2.2 

      สาขาวิชา………………...…………………………………………………….…...……………. คณะ……………............................................................................. 

     ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวก  …….….…………….……………………………………………………..……………………………………………….….…….. 

              ตําบล……………………………………………..……...อําเภอ………………………………………………....จังหวัด……….………………..…………..….…..……        

              รหัสไปรษณีย…………………………..……………..โทรศัพท………………………………….…………...โทรสาร……..……..…………………….…..……….. 

     สถานทีท่ํางาน……….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………………………………..….….. 

              ตําบล……………………………………………..……...อําเภอ………………………………………………....จังหวัด……….………………..……………..…..……        

              รหัสไปรษณีย…………………………..……………..โทรศัพท………………………………….…………...โทรสาร……..……..………………………………….. 

     1.1  สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผาน  เมื่อวันที่.......................................................................................................... 

     1.2  ไดรับประกาศอนุมัติใหดําเนินการทําวิจัย  เมื่อวันที่.......................................................................................................... 

     1.3   เอกสารแสดงการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ   

          การนําเสนอที่ประชุมทางวิชาการ .............................................................................................................................................. 

                       เมื่อวันที่....................................................................หนวยงานที่จัดประชุม…….…….……..……..……………….…….…………..……....          

            วารสารที่มี Peer Review ตามประกาศมหาวิทยาลัย     

         วารสารที่มี Peer Review ในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)        

         วารสารที่มี Peer Review ในฐานขอมูลสากล ............................................................................................................................ 

            ช่ือวารสาร….………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………..…….. 

            หนวยงานเจาของวารสาร…….…………..……...…….……………………………………………………………….………………………………………….……...... 

           วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพผลงาน/ตอบรับ....................................................................................................................................................... 

            เผยแพรเม่ือ...........................................................ปที่พิมพ………..……ฉบับที…่……......…เดือน.……….………..……..….พ.ศ.......................... 

            ช่ือผูแตง.....................................................................................................................................................................................................    

            ช่ือเร่ืองที่ตีพิมพ  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………….……………………………..….………………………………...……… 

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

                                 (ภาษาอังกฤษ)……………………………….………………….……….………………………………………………………….……………..…...... 

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

     1.4  ขอสอบวิทยานิพนธเร่ือง (ภาษาไทย)………………………………………………….…….……………………………..….………………………………….……… 

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

                                           (ภาษาอังกฤษ)……………………….…………….……….………………………………………………………….………….……........ 

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

ในวันที่……………………………....เดือน.……………………………….…………พ.ศ.……………........... เวลา…………………………………………..น. 

            สถานที่สอบ………………………………………………………………….…………………..…..………………...………….………………..………………….………….. 

 

      Uกรณีที่ยังไมสามารถกําหนดวันสอบแนนอนไดU  

        ใหกําหนดวันสอบ  ตั้งแตวันที…่…………….….เดือน………………….………………พ.ศ………………..………เปนตนไป 

     

 Uหมายเหตุ  

         - วันสอบตองกําหนดภายหลังวันเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ ตอคณะเจาของหลักสูตร ไมนอยกวา 30 วัน  

          - ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธตองหางจากวันประกาศอนุมัตใิหดําเนินการวิจัยไมนอยกวา 90 วัน 
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Uขาพเจาไดแนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาดังนี้ 

      1. แบบขออนุมัตสิมัครสอบวิทยานิพนธ (บศ. 10 ) 

2. ใบรายงานผลการศกึษา (จาก website 6TUwww.reg.up.ac.thU6T โดยนิสติและอาจารยที่ปรึกษาลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ) 

3. (ราง) วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ (จํานวน 6 ชุด สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท / จํานวน 8 ชุด สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก) 

4. ประกาศ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (สําเนา จํานวน 1 ฉบับ) 

5. ประกาศ เร่ือง อนุมัติใหนิสิตดําเนินการทําวิจัย (สําเนา จํานวน 1 ฉบับ) 

 

 

       ลงนาม………………..………………………นิสิต 

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

  หมายเลขโทรศัพท…............................................................. 

      วันที…่..……/……….……………./…………… 

 

2. ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  (ระบุช่ือ-สกุล และลงนามทุกทาน) 

  เห็นชอบ ใหสอบวิทยานิพนธได                              ไมเห็นชอบ เหตุผล…………………………………….…………….……….. 

   2.1 ชื่อ – สกุล…….……………………………..…………………..    (ลงนาม)…….................................................ประธานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

   2.2 ชื่อ – สกุล…….……………………………..…………………..    (ลงนาม)………...............................................กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

   2.3 ชื่อ – สกุล…….……………………………..…………………..    (ลงนาม)………………..……..………….………..….กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

   2.4 ชื่อ – สกุล…….……………………………..…………………..    (ลงนาม)……………..……………….………………..กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

3. คณะเจาของหลักสูตร 

3.1 ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชา 

               เห็นชอบ ใหสอบวิทยานิพนธได และขอเสนอกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดังนี ้

3.1.1 กรรมการสอบจากอาจารยบัณฑิตศึกษา 

       (อาจารยภายในมหาวิทยาลัย นิสิตระดับ ป.โท/ ป.เอก เสนอ 2 คน เลือก 1 คน) 

                   1) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหนงทางวิชาการ…………………..……….…………….……….. 

                       คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา….......................................................................... 

                       คณะตนสังกัด……………......…………………………..……….…..หมายเลขโทรศัพท……….…………..……………………………….… 

                   2) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหนงทางวิชาการ…………………..……….…………….……….. 

                       คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา….......................................................................... 

                       คณะตนสังกัด……………....……………………………..……….…..หมายเลขโทรศัพท……….…………..…………………………..….… 

3.1.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 

             (กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ นิสิตระดับ ป.โท เสนอ  2 คน เลือก 1 คน / ระดับ ป.เอก เสนอ  4 คน เลือก 2 คน) 

                   1) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหนงทางวิชาการ…………………..……….…….……….. 

                       คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…................................................................. 

                       ที่อยูปจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………….…….….….…… 

            หมายเลขโทรศัพท……………………………………โทรสาร……………………………………..E-mail…………………………….. 

                   2) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหนงทางวิชาการ…………………..……….…….……….. 

                       คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…................................................................. 

                       ที่อยูปจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………….…….….….…… 

            หมายเลขโทรศัพท……………………………………โทรสาร……………………………………..E-mail…………………………….. 

                   3) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหนงทางวิชาการ…………………..……….…….……….. 

                       คุณวฒิุสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…................................................................. 

                       ที่อยูปจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………….…….….….…… 

           หมายเลขโทรศัพท……………………………………โทรสาร……………………………………..E-mail…………………………….. 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา (ตอ) 

                   4) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหนงทางวิชาการ…………………..……….…….……….. 

                       คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…................................................................. 

                       ที่อยูปจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………….…….….….…… 

          หมายเลขโทรศัพท……………………………………โทรสาร……………………………………..E-mail…………………………….. 

 

 

 ลงนาม……………..………………….………. 

        (…………………………………………) 

           ประธานหลักสูตร 

                                                                                             วันที…่……..…/…………………./………… 

3.2 บันทึกการตรวจสอบ 

          นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ / รายวิชาครบหนวยกิตตามที่กําหนด 

             คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ  

          ผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) (สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก) 

          ผลการตีพิมพผลงานวทิยานิพนธ เปนไปตามขอบังคบั และประกาศของมหาวิทยาลัย 

            อ่ืนๆ.......................................................................................................................................................................... 

 

 ลงนาม……………..………………….………. 

        (…………………………………………) 

                     ผูตรวจสอบ      

                                                                                             วันที…่……..…/…………………./………… 

 

3.3 คําส่ังของคณบดี  

                      อนุมัติ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดังนี้ 

 

3.3.1 ……………………………………………………………………………………..……………….... ประธานกรรมการสอบฯ 

3.3.2 ………………………………………………………………………..…………………………….... กรรมการสอบฯ 

3.3.3 ……………………………………………………………………………………………………...... กรรมการสอบฯ 

3.3.4 ……………………………………………………..……………………………………………….... กรรมการสอบฯ 

3.3.5 …………………………………………………………………..………………………………….... กรรมการสอบฯ 

3.3.6 ……………………………………………………………………..……………………………….... กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3.3.7 …………………………………………………………………….……………………………….... กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

              ไมอนุมัติ เหตุผล………………………………………………………….………………………..…………………..………... 

 

    

ลงนาม…………………………………….…..  

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

                               ตําแหนง…………………………………………. 

                                               วันที่…..…/………..…………./………...… 

 

 

 

 


	แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
	บศ. 11

