บศ. 11

-1-

แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รหัสประจําตัวนิสติ
1. ข้าพเจ้า (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……………..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้สะดวก …….….…………….…………………….………………………………………..……………………………………….….….…...
ตําบล……………………………………………..……...อําเภอ…………………………………………………....จังหวัด………………….………………...…….………….……
รหัสไปรษณีย…์ ………………………..……………..โทรศัพท์………………………….………….…………...โทรสาร…………………….……..……………………..……..
สถานที่ทํางาน……….……………………..…………………………………………….…………………………………………………….……………………………………..…....
ตําบล……………………………………………..……...อําเภอ…………………………………………………....จังหวัด………………………..………………..…….…...….…
รหัสไปรษณีย…์ ………………………..……………..โทรศัพท์………………………………….……………....โทรสาร…………………....……..………………………..…..
1.1 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ผ่าน เมื่อวันที่...........................................................................................................
1.2 ได้รับประกาศอนุมัติให้ดําเนินการทําวิจัย
เมื่อวันที่...........................................................................................................
1.3 เอกสารแสดงการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
การนําเสนอที่ประชุมทางวิชาการ ...................................................................................................................................................
เมื่อวันที่....................................................................หน่วยงานที่จัดประชุม…….…….…..…..……..……………………….…….……………....
วารสารที่มี Peer Review ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วารสารที่มี Peer Review ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารที่มี Peer Review ในฐานข้อมูลสากล ............................................................................................................................
ชื่อวารสาร….…………………………………………….………………………..…………………………….……………….………………………………………………..
หน่วยงานเจ้าของวารสาร…….…………..……...…….………………………………..……………………………………….……………………………………......
วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์ผลงาน/ตอบรับ...................................................................................................................................................
เผยแพร่เมื่อ...........................................................ปีที่พิมพ์.……..……..……ฉบับที่…….........…เดือน.……….………..…….พ.ศ....................
ชื่อผู้แต่ง..................................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………….……………………………..…………..….…………………….………
………….…………………………………………………………………..……………………………………………….………………..…………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………….………………….……….…………………………………………………………………….……......
………….…………………………………………………………………..……………………………………………….…………………..………………………………………
1.4 ขอสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………….…….…………….………………..….…………………….………
………….…………………………………………………………………..………………………………..………………………….………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)……………………….…………….…………….…….………………………………………………………….……......
………….…………………………………………………………………..……………………..…………………………………….………………………………………………
ในวันที่…………………………....เดือน.…………….………………….…………พ.ศ.………………........... เวลา………..…………..…………………………..น.
สถานที่สอบ…………………………………………………………………….……….……..…..………………...………….………………..………………….…………..
กรณีที่ยังไม่สามารถกําหนดวันสอบแน่นอนได้
ให้กําหนดวันสอบ ตั้งแต่วันที…่ ………..…….….เดือน………..………….………………พ.ศ……….………..………เป็นต้นไป
หมายเหตุ
- วันสอบต้องกําหนดภายหลังวันเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ ต่อคณะเจ้าของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมตั ิให้ดําเนินการวิจัยไม่น้อยกว่า 90 วัน
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-2ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาดังนี้
1. แบบขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ (บศ. 10)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (จาก website www.reg.up.ac.th โดยนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ)
3. (ร่าง) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (จํานวน 6 ชุด สําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท / จํานวน 8 ชุด สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก)
4. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สําเนา จํานวน 1 ฉบับ)
5. ประกาศ เรื่อง อนุมัติให้นิสิตดําเนินการทําวิจัย (สําเนา จํานวน 1 ฉบับ)
ลงนาม………………..………………………นิสิต
(….…………….……………………………)
หมายเลขโทรศัพท์…..................................................
วันที่…..……/…….……..………./……………
2. ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุชื่อ-สกุล และลงนามทุกท่าน)
เห็นชอบ ให้สอบวิทยานิพนธ์ได้
ไม่เห็นชอบ เหตุผล…………………………………….…………….………..
2.1 ชื่อ – สกุล…….……………………………..………………….... (ลงนาม)……....................................................ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.2 ชื่อ – สกุล…….……………………………..……………..…….. (ลงนาม)……….................................................กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.3 ชื่อ – สกุล…….……………………………..……………..…….. (ลงนาม)………………..……..…………...….……..….กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.4 ชื่อ – สกุล…….……………………………..…………..……….. (ลงนาม)……………..……………….…………………..กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. คณะเจ้าของหลักสูตร
3.1 ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา
เห็นชอบ ให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ และขอเสนอกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
3.1.1 กรรมการสอบจากอาจารย์บัณฑิตศึกษา
(อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย นิสิตระดับ ป.โท/ ป.เอก เสนอ 2 คน เลือก 1 คน)
1) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ………..………………..……….…….…………...
คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…..............................................................................
คณะต้นสังกัด…………………………………………..…………..…..หมายเลขโทรศัพท์………………...…………..…………………….….…
2) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ…………………………..……….…….….…..…..
คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................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) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ…………..……………..……….…….…………...
คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….………………..…..…………………….…….….……….…
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………………....……………..E-mail……………………………………..
2) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ………………………....……….…….….………..
คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา….............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..……………………..……….…….…….….……
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………………………....……..E-mail……………………………………..
3) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ………………..………..……….…….…….……..
คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา….............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………..………….…….…….….……
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………….....…………………..E-mail………..…………………………..
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-3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ)
4) ชื่อ-สกุล …................................................................………ตําแหน่งทางวิชาการ…………………………..……….…….…………..
คุณวุฒิสูงสุด…...................................................................สาขาวิชา…..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………..……….……………………….…………..…………………..………….…….….…….……
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………โทรสาร………………….....…………………..E-mail………..…………………………..
ลงนาม……………..………………….……….
(…………………………………………)
หัวหน้าสาขาวิชา………………………………….……….
วันที่……...…/…………………./…………
3.2 บันทึกการตรวจสอบ
นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ / รายวิชาครบหน่วยกิตตามที่กําหนด
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มคี ุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) (สําหรับนิสติ ระดับปริญญาเอก)
ผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ..........................................................................................................................................................................
ลงนาม……………..………………….……….
(…………………………………………)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่……….…/…………..……./…………
3.3 คําสั่งของคณบดี
อนุมัติ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

……………………………………………………………………………………..……………….... ประธานคณะกรรมการสอบฯ
………………………………………………………………………..…………………………….... กรรมการสอบฯ
……………………………………………………………………………………………………...... กรรมการสอบฯ
……………………………………………………..……………………………………………….... กรรมการสอบฯ
…………………………………………………………………..………………………………….... กรรมการสอบฯ
……………………………………………………………………..……………………………….... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
…………………………………………………………………….…………….………………….... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่อนุมัติ เหตุผล………………………………………………………….………………………..…………………..………...
ลงนาม…………………………………….…..
(……….……………..….….…………)
ตําแหน่ง………………………………………….
วันที่…..…/………..………./………...…

หมายเหตุ: กรณีที่คณะไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ให้คณบดีเป็นผู้ลงนามให้ความเห็นแทน

