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แบบขออนุมัต ิสอบ และแต่งตั �งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา 
เลขที� 	  ถนนอู่ทองนอก แขวงสามเสน  เขตดสุิต  กทม. 	����  โทร. ��-1174-1177 ต่อ �# 

 
         

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …..….………………….………………………….…….… รหสั ………………..………………. 
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท  แผน ข   หลกัสตูร………………………………………………..สาขาวิชา……….…….…………………… 
รุ่น………………………….….… มีความประสงค์จะขอสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ    
หวัข้อ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………......………………........................................................... 
……………………………………………….…..…………………………………………………………………..………………………. 
หวัข้อ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………......………………...................................................... 
……………………………………………….…..…………………………………………………………………..………………………. 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย การค้นคว้าอิสระ จํานวน # ฉบบั  
 

วัน เวลาที#ขอให้จัดสอบ (เสนอ ( วัน เวลา เป็นตัวเลือก โดยกาํหนดวันสอบหลังจากวันท ี#ยื#น บว. ./ ไม่น้อยกว่า 1. วันทาํการ) 
 

 

	.      วนั.......................ที�.............................เดือน..........................................................................พ.ศ........................................ 
          เวลา....................................................ห้อง……...................................ชั ?น..............................อาคาร................................. 
    

 �.     วนั.......................ที�.............................เดือน..........................................................................พ.ศ........................................ 
          เวลา....................................................ห้อง……...................................ชั ?น..............................อาคาร................................. 
    

 

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม 
 

ได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ที�ตรวจสอบจากเล่มวิทยานิพนธ์ (เฉพาะหน้าแรกที�ปรากฏข้อมูล 
Similarity Index) โดยใช้โปรแกรมอกัขราวิสทุธิQแล้ว พบว่ามีค่า Similarity Index เท่ากบั ...................%  
 
       (ลงชื�อ).....................................................นกัศกึษา 
                                                                                                      (……………………………………..) 
                                                                                                 วนัที�.......เดือน.............................พ.ศ................ 
 

 
สําหรับเจ้าหน้าที#  
 ได้เกรดเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า �.�� 
 ผ่านการสอบประมวลความรู้ 
 ผ่านการตรวจสอบการคดัลอกผลงานการค้นคว้าอสิระ (บว.�#) 

 ผ่านการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ 
 ผ่านการสอบวดัความรู้คอมพิวเตอร์ 
   ผ่านการกลั�นกรองผู้ทรงคณุวฒุิ

บว.�T 

07-27/10/2560 
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ขออนุมัติสอบ  และแต่งตั �งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอ ิสระ 
 

เร ียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 ข้าพเจ้า.............................................................................เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลกั 
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ได้ตรวจสอบต้นฉบบัการค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาดงักล่าวแล้ว
ว่ามีเนื ?อหาสมบรูณ์อยู่ในระดบัมาตรฐาน  เห็นควรเข้ารับการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระขั ?นสดุท้ายได้  
 
         ลงชื�อ......................................................อาจารย์ที�ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลกั 
             (.........................................................) 

        วนัที�..........เดือน..................................พ.ศ............... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร ียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 ข้าพเจ้า.............................................................................เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม  
ของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ได้ตรวจสอบต้นฉบบัการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาดงักลา่วแล้ว
ว่ามีเนื ?อหาสมบรูณ์อยู่ในระดบัมาตรฐาน  เห็นควรเข้ารับการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระขั ?นสดุท้ายได้ 
  
         ลงชื�อ......................................................อาจารย์ที�ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
             (.........................................................) 

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

 

ความเห ็นของประธานสาขา 
 เห็นชอบ   

 ไม่เห็นชอบ  โดยให้............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
   ลงชื�อ……………...…………..…………….ประธานสาขา                                                                                       
                 (………………….……………………..) 

        วนัที�..........เดือน....................................พ.ศ................. 
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ความเหน็ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 อนมุติัให้สอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระ 
 ไม่อนมุติัให้สอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ เนื�องจาก…………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….....…………
โดยมีรายละเอียดดงันี ? 

 
รายนามคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอ ิสระ 
	. ...........................................................  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก) 
�. ...........................................................  กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษาหลกัการค้นคว้าอิสระ                                 
3. ...........................................................  กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษาร่วมการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) 
4. ………………………………………….. กรรมการและเลขานกุาร 
 

กาํหนดการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
 

วนั.......................ที�.........................เดือน......................................................................พ.ศ.......................................................... 
เวลา.............................................ห้อง..............................................ชั ?น.......................................อาคาร................,..................... 
 
 

                        ลงชื�อ……………...…………..……………….       

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

                      วนัที�........เดือน.........................พ.ศ.......... 
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รายงานผลการสอบป้องกันการค้นคว้าอ ิสระ 
เรียน   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
       คณะกรรมการสอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระ ได้ทําการสอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษา 
เรื�อง………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เมื�อวนัที�............................................เดือน...........................................................พ.ศ....................................................... 

ผลการประเมินได้ค่าระดบัคะแนนของการค้นคว้าอิสระ 
                 ดีเยี�ยม (Excellent)    ดี (Good) 
                 ผ่าน  (Pass)     ไม่ผ่าน (Fail) 
 

ลงชื�อ......................................................  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก) 
   (..........................................................)            

 
ลงชื�อ.......................................................  กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษาหลกัการค้นคว้าอิสระ 
     (..........................................................)                                                                                

 
ลงชื�อ.......................................................  กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษาร่วมการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) 
    (..........................................................) 
 
ลงชื�อ.......................................................  กรรมการและเลขานกุาร 
    (..........................................................) 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ โดยให้แก้ไขภายใน  �� วนั   #e วนั   f� วนั ดงัแนบ 
………………………………………………………………...……………………………………………………………

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

    ลงชื�อ………………………………………. 
                ( ………………………………………… ) 

     กรรมการและเลขานกุาร 
    วนัที� ……. เดือน ………..พ.ศ. ……………. 
 

 
หมายเหตุ   กรรมการและเลขานกุารสอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระส่งแบบ บว.0T ที�ลงนามเรียบร้อย พร้อมผลการสอบ เสนอต่อ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   

ภายใน  �  วนั  หลงัวนัสอบ 
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กรณีนักศึกษาผ่านแบบมีเงื#อนไข (กรณีสอบครั �งท ี# () 
 

ชื�อนกัศกึษา…………………………………………………………………….………………………………………..………………….. 
หวัข้อการค้นคว้าอิสระ……………………………………………………………….……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

1. ทําการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ   ครั ?งที� 	 เมื�อวนัที�………….เดือน……………พ.ศ…..…… 
2. กําหนดสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ  ครั ?งที� 2 เมื�อวนัที�………….เดือน…………....พ.ศ.......….. 
3. กําหนดสง่การค้นคว้าอิสระ   ฉบบัแก้ไข  วนัที�……..…เดือน…………..…………..พ.ศ…..…..… 
4. ได้ค่าระดบัคะแนนของการค้นคว้าอิสระ 

 ดีเยี�ยม  (Excellent)                      ดี (Good) 
         ผ่าน  (Pass)                                          ไม่ผ่าน (Fail) 
 
 

ลงชื�อ......................................................  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก) 
   (..........................................................)            

 
ลงชื�อ.......................................................  กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษาหลกัการค้นคว้าอิสระ 
     (.........................................................)                                                                                

 
ลงชื�อ.......................................................  กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษาร่วมการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) 
    (..........................................................) 
 
ลงชื�อ.......................................................  กรรมการและเลขานกุาร 
    (..........................................................) 

 

ความเห็นคณะกรรมการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ ความเห็นคณะกรรมการสอบปอ้งกนัการค้นคว้าอิสระ โดยให้แก้ไข
ภายใน  �� วนั   #e วนั   f� วนั ดงัแนบ............................................................................................................... 
. ..………..…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื�อ………………………………….กรรมการและเลขานกุาร 
          ( ………………………………………… ) 
                                               วนัที�…….เดือน…………….……...พ.ศ….………. 

 
 
 

สถานที#ติดต่อนักศึกษา 
ที�อยู่ปัจจบุนัที�สะดวกต่อการสง่ไปรษณีย์...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์(บ้าน)................................................(ที�ทํางาน).......................................(มือถือ).......................................... 


