
















  
 แบบเสนอชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 หลักสูตร.............................................  คณะ......................................  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย / ฤดรู้อน)______ ปีการศึกษา__________ 
 

 
เรียน คณบดีคณะ.......................................................................... 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)            รหัสประจ าตัวนิสิต 
หลักสูตร                    สาขาวิชา           เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)           
               
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ดังนี ้

 ชื่อ-สกุล 
(พร้อมต าแหน่งทางวิชาการ) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัด/สถาบัน ลงนาม 

1.  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ……………………………….… …………….….… ……………….……………… ………………. 

2.  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ………………….……………… ……………….…. ……………….……………… ……………..… 

3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ………………….……………… ……………….…. ……………….……………… ……………..… 

** (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ไม่เกิน 2 คน)** 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อนสิิต       
   (     ) 
   วันท่ี       เดือน  พ.ศ.   
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

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

ประธานหลักสูตร 
           วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

  (ลงนาม)…………………………………………………………..…. 
            (………………………………………………………….…) 
       หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

 

                                                       อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
 

                                                   (ลงนาม)…………………………………………………………. 
        (………………………………………………………..) 
    คณบดีคณะ................................................ 
   วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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-๒- 
 

เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  การอบรมที่เก่ียวข้อง 
 
 
2.  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ์

  การอบรมระบบสารสนเทศของหอสมุด 
  การอบรมจริยธรรมการวิจัย 
  การอบรมเฉพาะของทางคณะ 
  ใบแสดงผลการเรียนที่ print จากระบบทะเบียน 
 

 
 
 



            แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตร.......................................................คณะ........................................ มหาวิทยาลัยบรูพา 

               ภาคเรียน  (ต้น /ปลาย / ฤดูร้อน) ______ ปีการศึกษา__________ 
 

เรียน คณบดีคณะ...................................................................................... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)            รหัสประจ าตัวนิสิต 
 

หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)            
               
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา             
 

ขั้นที ่ Steps ความก้าวหน้า 
สัปดาห์ Progress (%) 

ควรเป็น ปฏิบัติจริง ควรเป็น ปฏิบัติจริง 
0. Start   0%   
1. Research idea 18  4%   
2. Assign Advisor 20  7%   
3. Problem statement 22  10%   
4. Objective, Scopes 24  15%   
5. Literature search & review 30  25%   
6. Methodology 32  40%   
7. Proposal 34  60%   
8. Implementation 36  80%   
9. Conclusion & Discussion 38  90%   
10. Wrap up 40  94%   
11. Final defense 42  96%   
12. Content Correction 44  98%   
13. Format & Writing  46  99%   
14. Submission 48  100%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 
 

   (ลงนาม)………………………………………………….…… 
               (……………………………………………………) 
                         ประธานหลักสูตร 
          วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

                          ทราบ 
 

(ลงนาม)………………………….……………………………… 
          (…………………………..…………………………) 
หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
     วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

ทราบ 

 

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

    คณบดีคณะ………………………………………… 
วันที่………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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ปัญหาทีพ่บในการท าดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) :  
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
ลงชื่อนสิิต     
 (.........................................................) 
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

ความก้าวหน้าคร้ังล่าสุด:  
 

รายงานครั้งท่ีแล้วเมื่อ.............../................../...............  ขั้นที่......................Progress……………….…...% 
โปรดระบุความก้าวหน้าท่ีนิสติจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด เวลาและแนวทางการแก้ปญัหาที่พบในการท าดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) : 
…………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เห็นสมควรในเกรด    S    I    U 
     ลงชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก …………………………………………………………………… 
                    (     ) 

วันท่ี           เดือน       พ.ศ.   
                         
 



-2- 
 

เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  การลงทะเบียบดุษฎีนิพนธ ์
2.  หลักฐานการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ควบคุมดุษฎนีิพนธ ์
 

 ใบแสดงผลการเรียนที่ print จากระบบทะเบยีน 
 Dissert 001 

 
 
 
 



 
 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 
 หลักสูตร...................................................  คณะ............................................. มหาวิทยาลยับูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย / ฤดรู้อน) ______ ปีการศึกษา__________ 
 

 

เรียน คณบดีคณะ..................................................................... 
 

ข้าพเจ้า     อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักของ (นาย/นาง/นางสาว)      
 

รหัสประจ าตัวนิสิต   
 

หลักสูตร                   สาขาวิชา      เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)            
               
สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  คร้ังที่...... ประกาศผลเมื่อวันที่.......................................................... 
ขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎนีพินธ์ ดังนี้ 

 ชื่อ-สกุล/ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ลงนาม 
1.  ประธานกรรมการ 
(ที่ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลัก) …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 
2.  กรรมการ 
(ที่ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์ร่วม) …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 
3.  กรรมการ 
(ที่ปรึกษาดุษฎนีิพนธ์ร่วม) …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 
4.  กรรมการ 
(อาจารย์ประจ า/
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 
 
 

หมายเหตุ คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
กรณีมีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ  
โดยใหด้ าเนินการสอบใน วันที่   เวลา  สถานที่      
(ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ หลังจากได้รับอนุมัตจิากคณบด)ี  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 
 

          ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลกั      
                        (             ) 
              วันที ่       เดือน          พ.ศ.   

 

เห็นชอบ 

 
(ลงนาม)……………………………………………………..…… 
          (…………………………………………………………) 
                     ประธานหลักสูตร 
วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

     เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)………………………………………………….……………… 
          (……………………………………………………..…………) 
        หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

 

                                                            อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 

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

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

        วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   
     จ านวน  3 - 4  เล่ม 
2.  หลักฐานการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ควบคุมดุษฎนีิพนธ ์
3.  สอบผ่านการวัดคุณสมบตัิ (Qualifying  
    Examination)   
 

  เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับพมิพ์จากระบบ  i-Thesis 
 
  Dissert 001 
 
  ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)   
 

 
 
 



 

 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ของนิสิต 
 หลักสูตร...................................................  คณะ.............................................  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียนที่  (ฤดูร้อน /ต้น / ปลาย) ______ ปีการศึกษา__________ 
 

 

เรียน คณบดีคณะ.................................................................. 
 

คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธข์อง (นาย/นาง/นางสาว)         
 

รหัสประจ าตัวนิสิต   
 

หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)            
               
ค าอธิบาย (ถ้ามี)              
               
สอบเค้าโครงดุษฎีนพินธ์ เมื่อวนัที ่  เดือน   พ.ศ.   
ค่าระดับขั้น (เกรด) ของดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้คือ 

 ผ่านตามเกณฑ์  (S)   ผ่านโดยมีเงื่อนไข (I)   ไม่ผา่น  (U) 
ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง             
               
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธน์ าเสนอผลการสอบและเค้าโครงที่แก้ไขแล้ว ภายใน 30 วัน) 
 

    ลงนาม     ประธานกรรมการ 
              (                                            ) 
     

ลงนาม     กรรมการ 
              (                                            ) 
 

ลงนาม     กรรมการ 
              (                                            ) 
 

ลงนาม     กรรมการ 
              (                                            ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ทราบ 

 

 (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
          (…………………………………………………………) 
                     ประธานหลักสูตร 
       วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

ทราบ 

 

 (ลงนาม)………………………………………………….……………… 
          (……………………………………………………..…………) 
       หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
           วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

ทราบ 
 

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

   คณบดีคณะ............................................ 
     วันที่.........เดือน...................  พ.ศ. ............ 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ ์
2.  เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับแก้ไข  จ านวน  1  เล่ม 
 

  (ดังตัวอย่างแนบ) 
  เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับพมิพ์จากระบบ  i-Thesis 
 

 



 

 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 หลักสูตร...................................................  คณะ.............................................  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียนที่  (ฤดูร้อน /ต้น / ปลาย) ______ ปีการศึกษา__________ 
 

 

เรียน คณบดีคณะ.................................................................. 
 

ชื่อนสิิต (นาย/นาง/นางสาว)            
 

รหัสประจ าตัวนิสิต   
 

หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
 

1. ขออนุมัติท าดุษฎีนิพนธ์ท่ี [--]  ใช้สัตว์ทดลองเป็นกลุ่มศึกษา*  ระบ ุ        
               
 [--]  ไม่ใช้สตัว์ทดลองเป็นกลุ่มศึกษา  (ไมต่้องท ำข้อ ๑๒ – ๑๙) 
         [--]  ไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
         [--]  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น  ใช้สารเคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี เป็นต้น 
2. หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย) ……………………………………...………...……………………….………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
3. หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………….……………………..…...…………..……………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
4. คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ์  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก …………………………………………....................................................................……......................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ……………………………………….….…...................................................................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ………………..……………………………...................................................................................................................... 
วันท่ีส่งเค้าโครงฉบับสมบรูณ์ ณ คณะ/วิทยาลัยที่นสิิตสังกัด ………………………………………………..………….................................................... 

5. ที่มาปัญหาการวิจัย  
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
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6. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
7. จ านวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง/สัตว์ทดลอง/ตัวอย่างอื่น ๆ   
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
8. ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล/การทดลอง   
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
9. สถานท่ีเก็บข้อมูล  
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
10. วิธีด าเนินการเกบ็ข้อมูล/การทดลอง   
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
11. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมเป็นกลุ่มตวัอย่าง  

  ไม่ม ี 
  มี ระบ ุ……………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. การถอนตัวจากการเป็นกลุม่ตัวอยา่ง (ระบุว่าในกรณีที่กลุม่ตัวอย่างประสงค์จะขอถอนตัว กลุ่มตัวอย่างจะต้องท าอย่างไร) 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
13. การบาดเจ็บและอันตรายต่อร่างกาย  ซึ่งอาจเกิดจากการวจิัย  

(ระบุว่าในกรณีที่มีอันตรายและบาดเจ็บเกดิขึ้นกับร่างกายของกลุ่มตวัอย่าง  ผู้วิจัยจะด าเนินการอย่างไร)  
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
14. การเก็บรักษาและการประกันมิใหข้้อมูลที่เก็บได้ถูกน าออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนญุาตจากกลุ่มตัวอย่าง 

(ระบุวิธีการและระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูล) ........................................................................................................ 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………………. 
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15. ความเสีย่งของกลุ่มตัวอย่างด้านรา่งกาย  
  ไม่ม ี  
  มี (ระบุ) ……………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง ……………………..……………………...…………………..….………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
16. ความเสีย่งของกลุ่มตัวอย่างด้านจติใจ  

  ไม่ม ี  
  มี (ระบุ) ……………..……………………………………………….…………..……….……………………………………………………………………………. 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง ………………………………..……………………………...…………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
17. ความเสีย่งของกลุ่มตัวอย่างด้านสงัคม  

  ไม่ม ี  
  มี (ระบุ) ……………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……. 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง ……………………………………...………………..……………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
18. ความเสีย่งของกลุ่มตัวอย่างด้านกฎหมาย  

  ไม่ม ี  
  มี (ระบุ) ……………..………………………………………………………………………....………………………………………………………………………. 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง …………………………………………..…………………...…………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
19. ความเสีย่งของกลุ่มตัวอย่างด้านอืน่ ๆ  

  ไม่ม ี  
  มี (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………….……………….…………………..………………………… 
การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
20. ความเสีย่งต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี  สารกัมมันตรังส ี ระบ ุ…………….………..…………………………………………………..………………………. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………….. 

การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง …………………………………………….…..………………………………………………………......................................... 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………………………………………….…. 
21. การเก็บรักษาและการท าลายสตัว์ทดลอง  (กรณีไม่ใช้มนุษย์เป็นกลุม่ตัวอย่าง) 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………… 



-4- 
 

22. ปัญหาและข้อสงสยั  
 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีปญัหา ข้อขัดข้อง ข้อสงสัย จะติดต่อผู้วิจยัได้ ดังนี ้ 
 โทรศัพท…์………….……………………...…………..……..โทรสาร………….…………………………………………………………… 
 e-mail…………………………………………..…….……………………………………… 
23. การรับรองของนิสิตและคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ : ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้เป็นความจริงทกุประการ 

 
นิสิต …………...………………………………………………………วันท่ี …………………………… 
  (…………………………………………………………………..) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก …………………………………………..วันท่ี …………………..……... 
         (…………………………….……………………………………) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) …..………………………………………วันท่ี …………………………… 
        (…………………………………………………………………….) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  (ถ้ามี) …..………………………………………วันท่ี …………………………… 
        (…………………………………………………………………….) 
 

รับเอกสารสมบูรณ์ฉบับน้ีเมื่อวันที่………………………………………………………………………….………………….……………… 
คณะกรรมการ  “จริยธรรมการวิจยั”  พิจารณาเมื่อวันที…่……………………………..………………………..………………… 

ผลการพิจารณา 
    อนุมัติให้ด าเนินการวจิัยได ้

  รอการอนุมัติโดยให้แก้ไข ปรบัปรุงดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 
     (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
               (…………………………………………………………) 
    ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยคณะ............................................ 

           วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ทราบ 

 

 (ลงนาม)……………………………………………………..…… 
          (…………………………………………………………) 
                     ประธานหลักสูตร 
       วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

ทราบ 

 

 (ลงนาม)………………………………………………….……………… 
          (……………………………………………………..…………) 
       หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
           วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

ทราบ 
 

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

   คณบดีคณะ............................................ 
     วันที่.........เดือน...................  พ.ศ. ............ 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  เอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเฉพาะ
สาขาวชิา  เชน่  กลุ่มสาขาวชิามนุษย์และสังคมศาสตร์  
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นต้น 
 
 
 
 

  เอกสารประกอบตามที่คณะ/วิทยาลัย ก าหนด 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
      ………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 



  
                     
 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดษุฎีนิพนธ์ 
 หลักสูตร...................................................  คณะ............................................. มหาวิทยาลยับูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย /ฤดูรอ้น) ______ ปีการศึกษา__________ 
 

 

เรียน คณบดีคณะ..................................................................... 
 

ข้าพเจ้า     อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ (นาย/นาง/นางสาว)      
 

รหัสประจ าตัวนิสิต   
 

หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)            
               
นิสิตได้ศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว  โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA)………….............................................………..…………… 
และได้ส่งเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ณ คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด เมื่อวันที…่…...........…………….....……………………………………… 
 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ………………................................................................. 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก .................................................................... 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม …………...................................................... 
4. และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสตูร……………………………………………………….. 
5. และ/หรือหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย……………………………………….. 

คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ ์
1. ประธานกรรมการ ................................................ 
2. กรรมการ ............................................................. 
3. กรรมการ ............................................................. 
4. กรรมการ ............................................................. 
5. กรรมการ ............................................................. 

โดยขอเสนอ.........................................................................................ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  เป็นประธานกรรมการสอบ  
คุณวุฒิสูงสดุ…....…………...............สาขาวิชา..............................................  ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) …................................................…….. 
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ  ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  จ านวน  .............  เรื่อง   ต าแหนง่ปัจจุบัน…………........……….......................................................…..……… 
สังกัด……...............……..............………..……ที่อยู่…….........................................................................................................................……………..… 
………………………………………………...........................................……………………………………………….เบอรโ์ทรศัพท์............................................... 
 
เห็นควรก าหนดการสอบปากเปล่าใน วันที่   เวลา  สถานที่     
(ไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ  นับจากวันที่เสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบ) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 
 

      ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก      
              (             ) 
              วันที ่       เดือน  พ.ศ.   

 
 

เห็นชอบ 

 
 

(ลงนาม)……………………………………………………….…… 
           (……………………………………………………..…) 
                      ประธานหลกัสูตร 
       วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

     เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม)………………………………………………………………… 
           (………………………………………………………………) 
        หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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ความเห็นคณบด ี
 อนุมัติให้สอบดุษฎีนิพนธ์  ในวันที่…………เดือน………………………..……พ.ศ……….........................………. 
เวลา…………………………..สถานที่……………………………………………………………………….. 
 โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ชื่อ-สกุล/ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ลงนาม 
1.  ประธานกรรมการ 
(ผูท้รงคณุวุฒิภายนอกฯ) …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 

2.  กรรมการ …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 

3.  กรรมการ …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 

4.  กรรมการ …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 

5.  กรรมการ …………………………………………… ……………….…………. ………………………….. 
 

หมายเหตุ กรรมการ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ/หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
                                              (ลงนาม)………………………………………………..……………… 

            (................................................................) 
             คณบดีคณะ…………………………………………………… 
          วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  จ านวน  4-5  ฉบับ 
2.  ใช้เวลาในการท าดษุฎีนิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
3.  สอบผ่านรายวิชาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
    ก าหนด และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  
   ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4.  เอกสารรายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
 
5.  ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนดษุฎีนิพนธ์ /  
    และใบเสร็จรับเงินภาคเรียนสุดท้าย 

  ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ ์ ที่พิมพ์จากระบบ  i-Thesis 
  Dissert  003 
  ใบแสดงผลการเรียนที่ print จากระบบทะเบียน 
 
 
 Dissert 005 หรือเอกสารรายงานผลการพิจารณา 
     จริยธรรมการวิจัย 
 ใบเสร็จรับเงนิลงทะเบียนดษุฎีนิพนธ ์
 ใบเสร็จรับเงินภาคเรียนสุดท้าย 
 

 
 



 

 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดุษฎนีิพนธ์ของนิสิต 
 หลักสูตร...................................................  คณะ.............................................  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย /ฤดูร้อน) ______ ปีการศึกษา__________ 
 

 

เรียน คณบดีคณะ.................................................................. 
 

คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธข์อง (นาย/นาง/นางสาว)         
 

รหัสประจ าตัวนิสิต   
 

หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)            
               
ค าอธิบาย (ถ้ามี)              
               
สอบปากเปล่าดษุฎีนิพนธ์ เมื่อวันที ่  เดือน   พ.ศ.   
ค่าระดับขั้น (เกรด) ของดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้คือ 

 ผ่านตามเกณฑ์  (S)   ผ่านโดยมีเงื่อนไข (I)   ไม่ผา่น  (U) 
ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง             
               
 

    ลงนาม     ประธานกรรมการ 
              (                                            ) 
 

ลงนาม     กรรมการ 
              (                                            ) 
 

ลงนาม     กรรมการ 
              (                                            ) 
 

ลงนาม     กรรมการ 
              (                                            ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ทราบ 

 
(ลงนาม)……………………………………………………….…… 
           (……………………………………………………..…) 
                      ประธานหลกัสูตร 
       วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

                                ทราบ 
 
(ลงนาม)………………………………………………………………… 
           (………………………………………………………..……) 
        หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

 

   อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 
 

 

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

คณบดีคณะ............................................ 
วันที่.........เดือน...................  พ.ศ. ............ 
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 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น 
 หลักสูตร.................................................................  คณะ....................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย /ฤดูรอ้น) ______ ปีการศึกษา__________ 

 

 
เรียน คณบดีคณะ.................................................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)               รหัสประจ าตัวนิสิต 
หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
 

ขอเสนอดุษฎนีิพนธ์ต่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
จ านวน 1 เล่ม  (ให้แนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยพิมพ์ออกมาจากรายงานของโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบดว้ย) 
 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)            
               
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ลงชื่อนิสิต        
 (      ) 
 วันที ่        เดือน         พ.ศ.   
 
ซึ่งปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้ว 
  

 ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก         
                (      ) 
 วันที ่  เดือน               พ.ศ.          
 
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น 
จากงานบัณฑติศึกษา คณะ………………………………………………………….เรียบร้อยแล้ว 
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานและความซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น 
 
ลงชื่อ…………………………………………………………….……. 
        (……………………………………………………….………) 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑติศึกษา คณะ......................... 
     วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

ตรวจสอบดุษฎนีิพนธ ์ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………………………. 
       (………………………..………………………………………)   
                      ประธานหลกัสูตร 
        วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

  ทราบ 
 
                                              (ลงนาม)……………………………..…………………….….. 
                                                            (..................................................................) 
                                                         คณบดีคณะ……………………………………………… 
                                                       วันที…่……เดือน………………..พ.ศ. ……….. 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัแก้ไขตามกรรมการสอบปากเปลา่ 
 

  ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ทีพ่ิมพ์จากระบบ i-Thesis 
 

 
 
 
 



 
 แบบขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและส่งดุษฎนีิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 หลักสูตร.................................................................  คณะ....................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย /ฤดูรอ้น) ______ ปีการศึกษา__________ 

 

 
เรื่อง  ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและสง่ดุษฎนีพินธ์ฉบับสมบูรณ์ 
เรียน  คณบดีคณะ................................................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)               รหัสประจ าตัวนิสิต 
หลักสูตร                          สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
โทรศัพท์     E-mail          
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น   ภาคปลาย   ภาคฤดูร้อน  ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาแล้ว       ปี     เดือน 
 
ได้ด าเนินการตามข้อดงัต่อไปนี ้

1. เรียนครบตามหลักสูตรจ านวน      หน่วยกิต 
2. สอบผ่านการสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์วนัที ่      
3. สอบผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎนีิพนธ์วนัที ่     
4. ส่งรูปเล่มดุษฎนีิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ปกแข็ง พร้อมหน้าอนุมัติที่พมิพ์จากระบบ i-Thesis  จ านวน  เล่ม 

         หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)            
                       
         หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)          
                       

           5.  การเผยแพร่ผลงานดุษฎนีิพนธ ์
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  ทั้งนีข้้าพเจ้าขอส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ดังแนบ   
 

 ลงชื่อนิสิต        
  (      ) 
  วันที ่ เดือน   พ.ศ.  

 
 ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก         
  (      ) 
  วันที ่ เดือน   พ.ศ.  

เห็นชอบ 

 
 
 

(ลงนาม)……………………………………………………… 
          (……………………………………………………) 
                   ประธานหลักสูตร 
        วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …….. 

ทราบ 

 
 
 

(ลงนาม)………………………………………………………………….. 
          (………………………………………………………….……) 
        หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
      วันที…่……เดือน……..…………………..พ.ศ. ………….…. 

 อนุมัติ            ไมอ่นุมัติ 
 
                                  (ลงนาม)………………………………………….………………………………….. 

(............................................................................) 
คณบดีคณะ............................................................... 

วันที่………เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1. เรียนครบตามหลักสูตร 
2. สอบผา่นการสอนเค้าโครงดษุฎีนิพนธ ์
4. หลักฐานการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
3. สอบผา่นการสอบปากเปลา่ดษุฎีนิพนธ ์
4. เล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ ์ จ านวน 1เล่ม 
 
5. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ ์
 
 

 ใบแสดงผลการเรียนที่ print จากระบบทะเบยีน 
  Dissert 003 
  Dissert 004 
  Dissert 006 
  เล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ปกแข็ง  
       พร้อมหน้าอนุมัติ ที่พิมพ์จากระบบ i-Thesis 
  เล่มวารสาร /ใบตอบรับการตีพิมพ์ /  
      หลักฐานแสดงการน าเสนอผลงาน 
 

 
 
 
 



 
 แบบรายงานค่าระดับขั้นดษุฎีนิพนธ์ 
 หลักสูตร.................................................................  คณะ....................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคเรียน  (ต้น / ปลาย /ฤดูรอ้น) ______ ปีการศึกษา__________ 

 

 
เรื่อง  ค่าระดับขั้นดุษฎีนิพนธ์ 
เรียน  นายทะเบียน 
 
ขอรับรองว่านิสิตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)                                        รหัสประจ าตัวนิสิต 
 

หลักสูตร                       สาขาวิชา          เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา 
เข้าศึกษาในปีการศึกษา       ภาคต้น     ภาคปลาย    ภาคฤดูร้อน        
ได้รับอนุมัติให้ท าดษุฎีนิพนธ์  เร่ือง 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)           
               
               
 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)           
              
               
และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยได้ค่าระดบัขัน้  คือ      S      I      U 

ภาคเรียนที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา    
 ภาคฤดูร้อน/ปีการศึกษา     
 ภาคต้น/ปีการศึกษา     
 ภาคปลาย/ปีการศึกษา    

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 
 
                                                              (ลงนาม) ………………………………………………….……….…… 

                   (.................................................................) 
          คณบดีคณะ................................................. 

                     วันที…่……เดือน………….…………..พ.ศ. …………. 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1. การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
1. เรียนครบตามหลักสูตร 
2. สอบผา่นการสอนเค้าโครงดษุฎีนิพนธ ์
4. หลักฐานการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
3. สอบผา่นการสอบปากเปลา่ดษุฎีนิพนธ ์
5. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ ์
 
 

  Dissert 009 
  ใบแสดงผลการเรียนที่ print จากระบบทะเบียน 
  Dissert 003 
  Dissert 004 
  Dissert 006 
  เล่มวารสาร /ใบตอบรับการตีพิมพ์ /  
      หลักฐานแสดงการน าเสนอผลงาน 

 
 
 



 
 
 
 
 

แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎนีิพนธข์องนิสิตระดบับัณฑติศึกษา 
คณะ.................................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 

********************************************** 
เรื่อง  ขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
เรียน  คณบดีคณะ............................................. 
 

ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)           
   เต็มเวลา    ไม่เต็มเวลา รหัสประจ าตัวนิสติ 

หลักสูตร      สาขาวชิา         
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก   E-mail        
เข้าศึกษาในปีการศึกษา               ภาคต้น         ภาคปลาย      ภาคฤดูร้อน        
ขอแก้ไข     หัวข้อดุษฎีนิพนธ์           ภาษาไทย            ภาษาอังกฤษ 
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เดิม            
              
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ขอแก้ไข            
               
 

ทั้งนี้ข้าพเจา้ไดป้รึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการแก้ไขชื่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   

 ลงชื่อนิสิต        
  (      ) 
  วันที ่ เดือน  พ.ศ.   

 
 ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก      
  (      ) 
  วันที ่ เดือน  พ.ศ.   
      

 

เห็นชอบ 

 
(ลงนาม)…………………………………………………………… 
         (………………………………………………………..…) 
                   ประธานหลักสตูร 
        วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

     ทราบ 
 
(ลงนาม)……………………………………………………………………… 
          (……………………………………………………………………) 
        หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
           วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 

 อนุมัติ            ไมอ่นุมัติ 
 
 

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

         คณบดีคณะ................................................................... 
วันที…่……เดือน……………………..พ.ศ. …………… 
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เอกสารแนบ 
 

รายการ หลักฐาน 
1.  การอบรมที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
2.  การลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ ์

  การอบรมระบบสารสนเทศของหอสมุด 
  การอบรมจริยธรรมการวิจัย 
  การอบรมเฉพาะของทางคณะ 
 
 ใบแสดงผลการเรียนที่ print จากระบบทะเบยีน 
 

 
 
 
 
 


