
 

พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])……………………………....…..........….....………นามสกุล……………………........….…….............…………………..… 
ระดับปริญญา   เอก   แบบ 1.1      แบบ 1.2   แบบ 2.2   แบบ 2.1 
                         โท   แผน ก แบบ ก 1        แผน ก แบบ ก 2     
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกติ  โครงการพิเศษ   โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
   ภาคปกติ (โครงการนานาชาติ)   โครงการพิเศษ (โครงการนานาชาติ) 
รหัสประจําตัว………........……………………………….......….….....…สาขาวิชา……….…..……….………................................................................….......……(รหัสสาขา…...…...........) 
ภาควิชา ……….…...........…….......................……...............…................................................……วิทยาเขต…………….……........…...........................……..…….......................….… 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค…………………………........ปีการศึกษา……….......................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………..………….……............……...............……….. 
โดยที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาครบตามข้อกําหนดแห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ เม่ือ …..…/….…/…..... 
และได้แนบเล่มวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษามาพร้อมนี้แล้ว 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต คือ 

 ชื่อ-สกุลอาจารย์ พร้อมตําแหน่งวิชาการ รหัสอาจารย์ ลงนาม วัน/เดือน/ปี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ………………………………………….…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 ………………………………………….…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 ………………………………………….…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 ………………………………………….…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 ………………………………………….…..……… .........……......... .......….……......... …..…/….…/…..... 

 
ลายมือชื่อนิสิต……………….......................................…..…                   ……………/…………../………… 

 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 
…………………………………………………….…...............…….............................….....… 
 
ลงนาม……………….……………………………………………     ………./………./………      
       (                                                      )   

 ความเห็นหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา/โครงการ 
  
………………………………………………………..…………….………….…….....……………… 
 
ลงนาม……………….……………………………………………     ………./………./………    
    (                                                     )   

(สําหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) 2.  บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ 
……………………………………..........................…………....……..เป็นประธานการสอบ 
..……………………………………….........................…….…...เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ลงนาม …………………….……………..     ………./………./………. 

1.  เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
             นิสิตมีคุณสมบัติครบที่จะสอบได้ เห็นควรแต่งตั้งประธานการสอบ 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ลงนาม …………………………………..     ………./………./……….                 

ความเห็นของคณะกรรมการในการสอบ 
 ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง เนื่องจาก………………………… ประธานการสอบ ลงนาม…………………………………………...………   ………./………./………. 

 
 ไม่ขัดข้อง  ขัดข้อง เนื่องจาก………………………… ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลงนาม…………………………………………...    ………./………./………. 

กําหนดวันสอบ (ต้องให้เวลาประธานการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ประธานการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรับทราบ)  
วันที่………………………………………………..…………………………………………………..……….……. เวลา…………………………...…….…..…..น. ถึง………………..…..………..…..น.  
ห้อง……………….………………..…ชั้น…….……….. อาคาร………..…………………………………………………..………….….. คณะ……………………..…………….……………………….. 

  

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

คําร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

บว. 07 



 

ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการประจําตัวนิสิต (สําหรบัหลักสูตรที่ทาํวิทยานิพนธ์) 
ในการสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบตัิ / สอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย   

ชื่อนิสิต: …………………………….…………………………………   สาขา: ………………………………………………….. 
 

  
วันที…่…………………………………… วันที…่…………………………………… วันที…่…………………………………… วันที…่…………………………………… 

9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  

หมายเหต ุ:   กรุณาระบุวัน และช่วงเวลา โดยทําเครื่องหมาย ในช่วงเวลาที่ว่าง อาจารย์แต่ละท่านควรให้เวลาที่ท่านสะดวกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพื่อนิสิตสามารถนําไปใช้นัดหมายเวลาที่แน่นอนกับ
อาจารย์ท่านอื่นได ้

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (ลงนาม)……………………………………………  ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ลงนาม)…………………………………………… ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ลงนาม)…………………………………………… ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ลงนาม)…………………………………………… ………/………./……… 
                                                                                           (.………………………………………………………… ) 

กันยายน 2560 



            แบบเสนอชื่อประธานการสอบ  
                และชือ่ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 

 

ช่ือนิสิต: …………………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว: ………………..….………..……… 
ระดับปริญญา  เอก  โท สาขาวิชาเอก: …….………………………………………………..…………..….…..… (รหัสสาขา: X….….…)  
หมวดวิชา: (ถ้ามี) …….……………..………………… ภาควิชา: …………….………………………… วิทยาเขต: …………………………………… 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ: ………………………………………………………………...………………….….…………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………………… 
   

เรียน หัวหนา้ภาควชิา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ 
   เพื่อโปรดเสนอชื่อประธานการสอบ และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ                    

สอบประมวลความรู้/สอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
  

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

…..……/……..…/…..…… 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ทีป่รึกษาค้นคว้าอิสระ    

เรียน คณบดบีัณฑติวิทยาลัย 
 ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการ ขอเสนอชื่อประธานการสอบและชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน 

มาเพื่อพิจารณาชื่อละ 3 ท่าน ดังนี้ 
 

ประธานการสอบ  
  

 ชื่อ - นามสกุล รหัสอาจารย์ 
1. …………………………………………………………………………………………..……..………… ………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………..………………….. ………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………..………………..… ………………………………………… 

 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั  
  

 ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา) ตําแหน่งทางวิชาการ 

1. ………………………………………………………………………………………..………… ………………… …………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………..………… ………………… …………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………..………… ………………… …………………………… 

 

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

…..……/……..…/…..…… 

หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ

กรกฎาคม 2556



 
 
 
 
 
 

ช่ือนิสิต (นาย/ นาง/ นางสาว/ ยศ [เต็ม] )…………………….…….………………………นามสกุล…………….…..…………..….……….…......
หลักสูตร  ปริญญาเอก  ปริญญาโท สาขาวิชา ……….…............................................................. (รหัสสาขา…..............)  
รหัสประจําตัว ….…….....................…..... ภาควิชา ……….…...............................................วิทยาเขต …………………….…………….. 
ช่ือวิทยานิพนธ์ ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
ได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ที่ตรวจสอบจากเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว (เฉพาะหน้าแรก
ที่ปรากฏข้อมลู Similarity Index)  
 
                     ลายมือช่ือนิสิต …………………..…………….....…………………………………  
                            (………………………………..…………….……...............……)     
                ..…….....……/……..…..……/……........…. 
 

 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกัต่อ Similarity Index  
 
 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….ได้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิแล้ว 
พบว่ามีค่า Similarity Index เท่ากับ ...................% และข้าพเจ้าได้พิจารณาตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อมูลที่แสดงจาก
โปรแกรมดังกล่าวแล้ว พบว่าอยู่ในระดับที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ จึงเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย 
 
ความเห็นเพิ่มเติม ..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

  ลายมือช่ืออาจารย์ 
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ………………………………….…………………............………             
                                              (…………………………………………….……................……)  

          ..…….....……/……..…..……/……........…. 
 

วพ.06 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

แบบฟอรม์การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม 
(สําหรับนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์) 




