
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ Date.........../....................../.................. 
 
เรียน    คณบดี………………………………………………………………………………..…(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
Dear  Dean of Faculty of …………………………………….……………..……… (Affiliated faculty) 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ของ:  
/ Program Administrative Committee would like to appoint the Thesis / Independent Study Defense Committee of: 

(นาย นาง นางสาว) / (Mr./ Mrs./ Miss)…….……………...…………………………………….………………………………..…รหัสประจ าตัว/ Student ID…….……………...……..… 
เป็นนักศึกษาระดับ/ currently enroll in the *select level of study    ปริญญาโท/ Master’s Degree   แผน/ Plan ...................................   
 ปริญญาเอก/ Doctoral Degree แบบ /Type …...........  สาขาวิชา /Major……………………………………………………………………..…..………………..……….………. 
ระบบการศึกษา /Type of Program  ภาคปกต/ิ Regular  โครงการพิเศษ/ Special   นานาชาต/ิ International  ภาษาอังกฤษ/ English 
ซ่ึงนักศึกษาดังกล่าวได้ท า/ who has completed     วิทยานิพนธ์/ Thesis      การศึกษาอิสระ/ Independent Study  
เรื่อง/ Title………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
และผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระครั้งสุดท้ายและได้สัญลักษณ์ S ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด / And passed the last 
progress evaluation of Thesis/ IS with S symbol as required by the program  
ณ วันท่ี / on date…......../................./.....….…… (วันท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ/ approval date by the program committee) 
จึงเห็นชอบให้ท าการสอบ/ Thus, he or she is qualified to take the Defense of  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  การศึกษาอิสระ (Independent Study) 
ในวันท่ี / on Date……../.............../….….... เวลา/at time...................น. (a.m./p.m.) สถานท่ีสอบ/at place ..................................................................  

 
(กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วันให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ / If the students can not complete the 

defense within 45 days, the last S symbol becomes invalid) 
 

ในการน้ี จึงขอเสนอบุคคลต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการสอบ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์…………......…………… 
Therefore, the Defense committee shall be appointed as follows. My contact number is………......................…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าถัดไป Continue… 



 
 

วิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาอิสระ (Independent Study) 

เรียน  คณบด ี(To  Dean) 
เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบดังน้ี /Please 
approve the following Defense committees: 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (External expert) 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
  อาจารย์ประจ า (Full-time lecturer) 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Advisor) 
1. ............................................................................ 
  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) (Co-Advisors) *if any 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................ 
ท้ังนี้ขอเสนอ (Propose)................................................................  
เป็นประธานกรรมการสอบ (As Chairperson) 
 
             ลงชื่อ (Sign)....................................................   

(......................................................) 
ประธานหลักสูตร (Program Chair) 
วันท่ี (Date)...................................... 

เรียน  คณบดี (Dear  Dean) 
เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบดังน้ี /Please 
approve the following Defense committees:    
  อาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Full-time lecturer or Expert) 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Advisor) 
1. ............................................................................ 
  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) (Co-Advisors) *if any 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................. 
ท้ังนี้ขอเสนอ (Propose)……................................................................  
เป็นประธานกรรมการสอบ (As Chairperson) 
 
 
 
 

ลงชื่อ (Sign).................................................... 
(......................................................) 
ประธานหลักสูตร (Program Chair) 
วันท่ี (Date)...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าถัดไป Continue… 
 
 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (ตามระเบียบฯพ.ศ.2559 ข้อ 44.2.4 , ข้อ 44.3.4) ประกอบด้วย 
            
- ระดับปริญญาโท: อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 
คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม และต้องมีผลงานวิชาการตามประกาศ บว. 66/2559 
- ระดับปริญญาเอก: อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 5 
คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และต้องมีผลงานวิชาการตามประกาศ บว. 66/2559 
 
Thesis/IS Defense Committee (In Accordance with the Regulations A.D.2016 No.44.2.4, No. 44.3.4) must be 
comprised of: 
- Master’s level: advisor, co-advisor (if any), program lecturer and external expert all should be included not less than 3 
persons. Moreover, the chairperson is not to be neither the advisor nor the co-advisor, and his or her academic work 
should be in accordance with GS. 66/2016. 
- Doctoral level: advisor, co-advisor (if any), program lecturer and external expert all should be included not less than 
5 persons. Moreover, the chairperson is to be the external expert, and his or her academic work should be in 
accordance with GS. 66/2016.  
 
 
 

 



 
ผลการพิจารณาการเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบ (Defense Committee Appointment Result) 

 

วิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาอิสระ (Independent Study) 

1.  คณบดี(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
(Dean of Student’s Faculty) 

1.  คณบดี(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
(Dean of Student’s Faculty) 

 เห็นชอบตามเสนอ (Approved) 
 เห็นควรเปลี่ยนแปลง (Approved with change)  
   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ล าดับท่ี (The external 
expert, from No.) .......... 
เป็น (To)...........................................................................                                                                                      
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับท่ี /The Full-time lecturer, from 
No. ................. 
เป็น (To)............................................................................ 
 ประธานคณะกรรมการสอบ (The Chairperson)           
เป็น (To)............................................................................                                                                                                

 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

คณบดี (Dean) 
วันท่ี (Date)…………………………….…..….. 

 เห็นชอบตามเสนอ (Approved) 
 เห็นควรเปลี่ยนแปลง (Approved with change) 
      
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับท่ี (Full-time 
lecturer or Expert, from No.) ............. 
เป็น (To)............................................................................                                                                                      

   ประธานคณะกรรมการสอบ (The Chairperson)           
เป็น (To)............................................................................ 

 
 
 

 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

คณบดี (Dean) 
วันท่ี (Date)…………………………….…..….. 

2. งานบริการการศึกษา  
(Faculty’s Educational Service Section) 

2. งานบริการการศึกษา 
(Faculty’s Educational Service Section) 

      จัดท าค าสั่งและเสนอคณบดีลงนาม (Submit the 
statement of appointment to the Dean) 
 ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี ศธ.....................  

(Report to Graduate School)  
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ผู้ด าเนินการ (Officer) 
วันท่ี (Date)…………………………….…..….. 

      จัดท าค าสั่งและเสนอคณบดีลงนาม (Submit the 
statement of appointment to the Dean) 
 ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี ศธ.....................  

(Report to Graduate School)  
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ผู้ด าเนินการ (Officer) 
วันท่ี (Date)…………………………….…..….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


