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แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
1. ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………..………………………………………………..…..……………..........…………………..………….. 
    นิสิตระดับ     ปริญญาโท   หลักสตูร…………………………....………….…........................ แบบ ก1     แบบ ก 2   
            ปริญญาเอก  หลักสตูร……………………..……………………....................... แบบ 1.1     แบบ 1.2  
   แบบ 2.1           แบบ 2.2 
    สาขาวิชา………………...…………………………………………………….…...……………. คณะ…………….............................................................................. 
  ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก …….….…………….…………………….………………………………………..……………………………………….….….…... 
    ตําบล……………………………………………..……...อําเภอ…………………………………………………....จังหวัด………………….………………...…….………….…… 
    รหัสไปรษณีย…์………………………..……………..โทรศัพท์………………………….………….…………...โทรสาร…………………….……..……………………..…….. 
   สถานท่ีทํางาน……….……………………..…………………………………………….…………………………………………………….……………………………………..….... 
    ตําบล……………………………………………..……...อําเภอ…………………………………………………....จังหวัด………………………..………………..…….…...….… 
     รหัสไปรษณีย…์………………………..……………..โทรศัพท์………………………………….……………....โทรสาร…………………....……..………………………..….. 
    1.1 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน  เมื่อวันท่ี........................................................................................................... 
  1.2 ได้รับประกาศอนุมัติให้ดําเนินการทําวิจัย เมื่อวันท่ี........................................................................................................... 
   1.3 เอกสารแสดงการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์   
         การนําเสนอท่ีประชุมทางวิชาการ ................................................................................................................................................... 
                  เมื่อวันท่ี....................................................................หน่วยงานท่ีจัดประชุม…….…….…..…..……..……………………….…….…………….... 
           วารสารท่ีม ีPeer Review ตามประกาศมหาวิทยาลยั     

  วารสารท่ีม ีPeer Review ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)        
 วารสารท่ีม ีPeer Review ในฐานข้อมูลสากล ............................................................................................................................ 

        ชื่อวารสาร….…………………………………………….………………………..…………………………….……………….……………………………………………….. 
       หน่วยงานเจ้าของวารสาร…….…………..……...…….………………………………..……………………………………….……………………………………...... 
        วัน/เดือน/ปี ท่ีตีพิมพ์ผลงาน/ตอบรับ................................................................................................................................................... 
         เผยแพร่เมื่อ...........................................................ปีท่ีพิมพ์.……..……..……ฉบับท่ี…….........…เดือน.……….………..…….พ.ศ.................... 
         ชื่อผู้แต่ง.................................................................................................................................................................................................. 
         ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………….……………………………..…………..….…………………….……… 
       ………….…………………………………………………………………..……………………………………………….………………..………………………………………… 
                               (ภาษาอังกฤษ)……………………………….………………….……….…………………………………………………………………….……...... 
       ………….…………………………………………………………………..……………………………………………….…………………..……………………………………… 
    1.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง (ภาษาไทย)…………………………………………………………….…….…………….………………..….…………………….……… 
        ………….…………………………………………………………………..………………………………..………………………….……………………………………………… 
                                          (ภาษาอังกฤษ)……………………….…………….…………….…….………………………………………………………….……...... 
       ………….…………………………………………………………………..……………………..…………………………………….……………………………………………… 
  ในวันท่ี…………………………....เดือน.…………….………………….…………พ.ศ.………………........... เวลา………..…………..…………………………..น. 
         สถานท่ีสอบ…………………………………………………………………….……….……..…..………………...………….………………..………………….………….. 
 
      กรณีท่ียังไม่สามารถกําหนดวันสอบแน่นอนได้  
        ให้กําหนดวันสอบ  ตั้งแต่วันท่ี…………..…….….เดือน………..………….………………พ.ศ……….………..………เป็นต้นไป 
     
  หมายเหตุ  
        - วันสอบต้องกําหนดภายหลังวันเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ ต่อคณะเจ้าของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
         - ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมตัิให้ดําเนินการวิจัยไม่น้อยกว่า 90 วัน 

มีต่อ..หน้า 2 

     รหัสประจําตัวนิสติ            
 

 บศ. 11  
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ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   1. แบบขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ (บศ. 10) 
 2. ใบรายงานผลการศึกษา (จาก website www.reg.up.ac.th โดยนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาลงช่ือรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ) 
 3. (ร่าง) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (จํานวน 6 ชุด สําหรับนิสติระดับปรญิญาโท / จํานวน 8 ชุด สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก) 
 4. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สําเนา จํานวน 1 ฉบับ) 
 5. ประกาศ เรื่อง อนุมัติให้นิสิตดําเนินการทําวิจัย (สําเนา จํานวน 1 ฉบับ) 
 

       ลงนาม………………..………………………นิสิต 
                                (….…………….……………………………) 

  หมายเลขโทรศัพท์….................................................. 
      วันท่ี…..……/…….……..………./…………… 

 
2. ความเห็นของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  (ระบุชื่อ-สกลุ และลงนามทุกท่าน) 

เห็นชอบ ให้สอบวิทยานิพนธ์ได ้ ไม่เห็นชอบ เหตุผล…………………………………….…………….……….. 
 2.1 ช่ือ – สกุล…….……………………………..…………………....   (ลงนาม)……....................................................ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.2 ช่ือ – สกุล…….……………………………..……………..……..   (ลงนาม)……….................................................กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.3 ช่ือ – สกุล…….……………………………..……………..……..   (ลงนาม)………………..……..…………...….……..….กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.4 ช่ือ – สกุล…….……………………………..…………..………..   (ลงนาม)……………..……………….…………………..กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
3. คณะเจ้าของหลักสูตร 

3.1 ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา 
      เห็นชอบ ให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ และขอเสนอกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

3.1.1 กรรมการสอบจากอาจารย์บัณฑติศึกษา 
        (อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย นสิิตระดับ ป.โท/ ป.เอก เสนอ 2 คน เลือก 1 คน) 
       1) ช่ือ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ………..………………..……….…….…………... 
           คุณวุฒิสูงสดุ…...................................................................สาขาวิชา….............................................................................. 
             คณะต้นสังกัด…………………………………………..…………..…..หมายเลขโทรศัพท์………………...…………..…………………….….… 
       2) ช่ือ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ…………………………..……….…….….…..….. 
            คุณวุฒิสูงสดุ…...................................................................สาขาวิชา….............................................................................. 

               คณะต้นสังกัด…………………………………………..…………..…..หมายเลขโทรศัพท์………………...…………..………………………..… 
3.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 
         (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นิสิตระดับ ป.โท เสนอ  2 คน เลือก 1 คน / ระดับ ป.เอก เสนอ  4 คน เลือก 2 คน) 
       1) ช่ือ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ…………..……………..……….…….…………... 
           คุณวุฒิสูงสดุ…...................................................................สาขาวิชา….............................................................................. 
           ท่ีอยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….………………..…..…………………….…….….……….… 
        หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………………....……………..E-mail…………………………………….. 
        2)  ช่ือ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ………………………....……….…….….……….. 
            คุณวุฒิสูงสดุ…...................................................................สาขาวิชา…............................................................................. 
            ท่ีอยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..……………………..……….…….…….….…… 
      หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………………………....……..E-mail…………………………………….. 
       3)  ช่ือ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ………………..………..……….…….…….…….. 
            คุณวุฒิสูงสดุ…...................................................................สาขาวิชา…............................................................................. 
           ท่ีอยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………..………….…….…….….…… 
       หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………….....…………………..E-mail………..………………………….. 
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- 3    - 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) 
                   4) ช่ือ-สกุล …................................................................………ต าแหน่งทางวิชาการ…………………..……….…….……….. 
                       คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…................................................................. 
                       ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………….…….….….…… 
            หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร……………………………………..E-mail…………………………….. 
 

 
 ลงนาม……………..………………….………. 

        (…………………………………………) 
   หัวหน้าสาขาวิชา/ ประธานหลักสตูร………………………………….………. 

                                                                                             วันท่ี………..…/…………………./………… 
 

3.2 บันทึกการตรวจสอบ 
          นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ / รายวิชาครบหน่วยกิตตามที่ก าหนด 

             คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์มีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์  
          ผ่านการสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) (ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาเอก) 
          ผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
            อื่นๆ.......................................................................................................................................................................... 

 
 ลงนาม……………..………………….………. 

        (…………………………………………) 
                     ผู้ตรวจสอบ      

                                                                                             วันท่ี………..…/…………………./………… 
 
 

3.3 ค าสั่งของคณบดี  
                      อนุมัติ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

 

3.3.1 ……………………………………………………………………………………..……………….... ประธานกรรมการสอบฯ 
3.3.2 ………………………………………………………………………..…………………………….... กรรมการสอบฯ 
3.3.3 ……………………………………………………………………………………………………...... กรรมการสอบฯ 
3.3.4 ……………………………………………………..……………………………………………….... กรรมการสอบฯ 
3.3.5 …………………………………………………………………..………………………………….... กรรมการสอบฯ 
3.3.6 ……………………………………………………………………..……………………………….... กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
3.3.7 …………………………………………………………………….……………………………….... กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

             

              ไม่อนุมตัิ เหตผุล………………………………………………………….………………………..…………………..………... 
 

    
ลงนาม…………………………………….…..

 (……….……………..….….…………) 
ต าแหน่ง…………………………………………. 

        วันท่ี…..…/………..…………./………...… 
 

 
 
 


