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ชื่อนักศึกษา  ……………………………………..........................  รหัสประจ าตัวนักศึกษา ……………............  เลขประจ าตัวประชาชน  …………………….................... 
สาขาวิชา..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ทันที.….……………………..................  E-mail ……………………………………......... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ ............................................................................................................................................................................................... .......................... 

 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

          ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสอบเพื่ออนุมัติ   วิทยานิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ   ท่ีข้าพเจ้าเรียบเรียงเสร็จแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / การค้นคว้าอิสระ 
 
 

                (ลงชื่อ)........…………………………….….............................….  นักศึกษา 

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

                                                    (ลงชื่อ).......................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
            .............../.........................../..................... 

 

ส าหรับหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา/และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ   
          ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ     วิทยานิพนธ์    (จ านวน 3- 5 ท่าน)    การค้นคว้าอิสระ  (ไม่เกิน 3  ท่าน)   คือ 
 1 …………………………………....…………………................................ ประธานกรรมการ                                           แจ้ง     ไม่แจ้ง      ต้นสังกัด 
 2 ……………………………………………………………..........….............. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                            แจ้ง     ไม่แจ้ง      ต้นสังกัด 
 3 ……………………………………………………..................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ    แจ้ง     ไม่แจ้ง      ต้นสังกัด 
 4 ………………………………………………………….............................. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการ             แจ้ง     ไม่แจ้ง      ต้นสังกัด 
 5 ………………………………………………………………........................ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการ             แจ้ง     ไม่แจ้ง      ต้นสังกัด 
โดยก าหนดสอบวันท่ี.............................................................เวลา...................................................สถานท่ี................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................................................................................  
และขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  ท่ีเสนอแต่งตั้งทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฯ  พร้อมน้ีได้แนบรายละเอียดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้ายแบบค าร้องมาด้วยแล้ว 
 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 
 
                                                             (ลงชื่อ).....................................................................หัวหน้าภาควิชา / ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 
                                                                       .............../............................./................. 
 

                                                             (ลงชื่อ).....................................................................ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
                                                                        ............/............................./.................. 
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
………………………………………………........................ 
(ลงชื่อ)  ……………..…….……………………............... 
           ……………./..…………………………/......…... 

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
……………………………………………..…...................... 
 (ลงชื่อ)  ……………..…….……………………............... 
           …………/…...………………………/......….….. 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
………………………………………………............... 

 (ลงชื่อ)  ……………..…….………………............... 
…………/…...………………………/.............…. 

          
กรุณา  กรอกรายละเอียดดา้นหลงั 

บฑ.3 



รายละเอียดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
ประกอบแบบค าร้อง  บฑ.3 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................. ....................…… 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  .......................................................................................................................... ........................ 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ................................................................................................. ............................................ 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน ............................................................................................................................. ....................…… 
............................................................................................................................. ....................…… 

 

สถานที่ท างาน .............................................................................................. ...................................................…… 
............................................................................................................................. ....................…… 
.................................................................................................................................................…… 

 

ที่อยู่ที่บ้าน ............................................................................................................................. ....................…… 
............................................................................................................................. ....................…… 
.......................................................................................................... .......................................…… 

          ข้อมูลส าหรับแจ้งต้นสังกัด 
 

ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  
  ............................................................................................................................. ....................…… 
 

สถานที่ท างานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  
...................................................................... ...........................................................................…… 
............................................................................................................................. ....................…… 

ประสบการณ์ (เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา) 
............................................................................................................................. ....................………………………. 
..................................................................... ............................................................................………………………. 
............................................................................................................................. ....................………………………. 
............................................................................................................................. ....................………………………. 
.................................................................................................... .............................................………………………. 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย 
............................................................................................................................. ....................………………………. 
.............................................................................................................................................. ...………………………. 
..................................................................................................................... ............................………………………. 
............................................................................................................................. ....................………………………. 
............................................................. ....................................................................................………………………. 
............................................................................................................................. ....................………………………. 

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



 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
  

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน           

อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน   โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ท่ีหัวหน้าภาควิชามอบหมาย            
ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ  และ          
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน  ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย         
1 คน 

 
 
 
                                   ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะส าหรับคณะวิชาทางสายศิลปะและ                        

               การออกแบบเพ่ือท าหน้าที่สอน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรือเป็น 
                       กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

 
คณาจารย์ประจ าของคณะวิชาทางสายศิลปะและการออกแบบผู้ใดได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์           

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อเนื่องมา     
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5  ปี   และท าหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับบัณศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณาจารย์ประจ าผู้นั้นท าหน้าที่     
สอนหรือเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


