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แบบขออนุมัตสิอบ และแต่งตังคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
เลขที 1  ถนนอู่ทองนอก แขวงสามเสน  เขตดุสติ  กทม. 10300  โทร. 02-1601174-117 ต่อ 24 

 
 

            วนัที.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …..….………………….……………….…….… รหสั …………..………………. 

นกัศกึษาระดบั   ปริญญาโท   ปริญญาเอก   หลกัสูตร……...…….......……..สาขาวิชา……………………….…

รุ่น……………..…ศนูย์……………………..…………..…..……………...มีความประสงค์จะขอสอบป้องกนัวิทยานพินธ์    

หวัข้อ (ภาษาไทย) ……………...………………………………......………………........................................................... 

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

หวัข้อ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………......………………........................................................ 

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

สิงทสี่งมาด้วย วิทยานิพนธ์ จํานวน 5 ฉบบั  

 

วัน  เวลาทขีอให้จัดสอบ  (เสนอ  2  วัน  เวลา  เป็นตวัเลือก   โดยกาํหนดวันสอบหลังจากวันทยืีน บว. 08 

 ไม่น้อยกว่า 10 วันทาํการ) 
 

 

1.      วนั.......................ที...............เดือน......................................................................พ.ศ...................................... 

          เวลา.............................................ห้อง..................................ชนั..........................อาคาร................................. 
    

 2.     วนั.......................ที...............เดือน......................................................................พ.ศ...................................... 

          เวลา.............................................ห้อง..................................ชนั..........................อาคาร................................. 

  

 

       (ลงชือ).....................................................นกัศกึษา 

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

                                                                                                 วนัท.ี......เดือน.............................พ.ศ................ 

 

 
สาํหรับเจ้าหน้าที 

 ได้เกรดเฉลียไม่ตํากวา่ 3.00 

 ผา่นการสอบวดัคุณสมบตัิ 

 ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ (บว.34) 

 ผา่นการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ 

 ผา่นการสอบวดัความรู้คอมพวิเตอร์ 

 ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ โดยต้องอยู่ใน

ฐานข้อมูลทีไม่ตํากวา่ TCI กลุม่ 1 (สําหรับนกัศึกษาปริญญาเอก) 

หมายเหต ุ 1.  การเสนอ  บว.08  จะทําได้เมือกรรมการสอบทีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ผา่นการรับรอง คุณสมบตัิจากคณะอนกุรรมการกลนักรองคุณสมบตัแิล้ว 

2. ผลกําหนดวนัสอบ  ขอรับทราบได้หลงัเสนอ บว.08 1 วนัทําการ 

3. การติดต่อรับหนัง สือ เ ชิญกรรมการสอบ  ขอรับได้หลงัเสนอ 

บว.08 2 วนัทําการ 

4. นกัศึกษาต้องนําหนงัสือเชิญ และเล่มวิทยานิพนธ์  ให้กรรมการสอบ 

อย่างน้อย  7  วนัก่อนวนัสอบ 

บว.08 
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ขออนุมัติสอบ  และแต่งตังคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  
 

เรียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 ข้าพเจ้า.............................................................................เป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ได้ตรวจสอบต้นฉบบัวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา

ดงักล่าวแล้ววา่มีเนอืหาสมบรูณ์อยูใ่นระดบัมาตรฐาน  เห็นควรเข้ารับการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ขนัสุดท้ายได้ 

 

         ลงชือ......................................................อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

             (.........................................................) 

        วนัท.ี.........เดือน..................................พ.ศ............... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 ข้าพเจ้า.............................................................................เป็นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ได้ตรวจสอบต้นฉบบัวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา

ดงักล่าวแล้ววา่มีเนอืหาสมบรูณ์อยูใ่นระดบัมาตรฐาน  เห็นควรเข้ารับการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ขนัสุดท้ายได้ 

 

         ลงชือ......................................................อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

             (.........................................................) 

        วนัท.ี.........เดือน..................................พ.ศ............... 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเหน็ของประธานสาขา 

 เห็นชอบ   

 ไมเ่ห็นชอบ  โดยให้...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 

 

 

  ลงชอื……………...…………..…………….ประธานสาขา                                                                                       

          (………………….……………………..) 

       วนัท.ี.........เดือน....................................พ.ศ................. 
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ความเหน็ของคณบดีบัณฑติวทิยาลัย 

 อนมุตัิให้สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

 ไมอ่นมุตัิให้สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ เนืองจาก…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

รายนามคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

1. ....................................................................  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก) 

2. ....................................................................  กรรมการอาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั / ร่วม 

3. ..................................................................... กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเฉพาะด้านทเีกียวข้องกบัวิทยานิพนธ์ 

4. ..................................................................... กรรมการและเลขานกุาร 
 

กาํหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
 

วนั.......................ท.ี..............เดือน......................................................................พ.ศ................................... 

เวลา.............................................ห้อง..................................ชนั..........................อาคาร............................... 
 

                        ลงชอื……………...…………..……………….       

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

                                    คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

          วนัท.ี.........เดือน....................................พ.ศ................. 
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รายงานผลการสอบป้องกันวทิยานิพนธ์  

เรียน   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ได้ทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

หวัข้อ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

เมือวนัที............................................เดือน......................................................พ.ศ........................................ 
 

ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนของวิทยานิพนธ์  

                 ดีเยียม  (Excellent)    ดี  (Good) 

                 ผา่น  (Pass)     ไมผ่า่น  (Fail) 
 

ลงชือ..................................................ประธานกรรมการ  (ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก)            

    (..........................................................) 

 

ลงชือ..................................................กรรมการอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / ร่วม                                 

    (..........................................................) 

 

ลงชือ..................................................กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเฉพาะด้านทีเกียวข้องกบัวิทยานิพนธ์ 

                 (.........................................................) 

 

ลงชือ..................................................กรรมการและเลขานุการ 

      (.........................................................) 

ความเห็นคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์    

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

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

    ลงชือ………………………………………. 

                ( ………………………………………… ) 

     กรรมการและเลขานกุาร 

    วนัที ……. เดือน ………..พ.ศ. ……………. 

 

หมายเหตุ   กรรมการและเลขานกุารสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ส่งแบบ บว.08 ทีลงนามเรียบร้อย พร้อมผลการสอบ  เสนอต่อ  

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  ภายใน  3  วนั  หลงัวนัสอบ 
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กรณีนักศึกษาผ่านแบบมีเงือนไข (กรณีสอบครังท ี2) 
 

ชือนกัศกึษา……………………………………………………………………………………………………….………….. 

หวัข้อวิทยานิพนธ์…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

1. ทําการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์   ครังที 1 เมือวนัท…ี……….เดือน……………พ.ศ. …… 

2. กําหนดสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  ครังที 2 เมือวนัท…ี……….เดือน………….พ.ศ.....…... 

3. กําหนดสง่วิทยานิพนธ์   ฉบบัแก้ไข   วนัท…ี..…..…เดือน………..…..……..พ.ศ.…..…… 

4. ได้คา่ระดบัคะแนนของวิทยานิพนธ์    

 ดีเยียม  (Excellent)                  ดี   (Good) 

         ผ่าน  (Pass)                                      ไมผ่่าน  (Fail ) 
 

ลงชือ..................................................ประธานกรรมการ  (ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก)            

    (..........................................................) 

 

ลงชือ..................................................กรรมการอาจารย์ทปีรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / ร่วม                                 

    (..........................................................) 

 

ลงชือ..................................................กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเฉพาะด้านทีเกียวข้องกบัวิทยานิพนธ์ 

                 (.........................................................) 

 

ลงชือ..................................................กรรมการและเลขานกุาร 

      (.........................................................) 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์……………........................................................................... 

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

ลงชอื………………………………….กรรมการและเลขานกุาร 

          ( ………………………………………… ) 

                                               วนัท…ี….เดือน…………….……...พ.ศ……………. 

 

 

 

 

สถานทตีิดต่อนักศึกษา 

ทีอยูปั่จจบุนัทสีะดวกตอ่การส่งไปรษณีย์...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท(์บ้าน)................................................(ทีทํางาน).......................................(มือถือ).......................................... 


