
     PHD 05แบบเสนอสอบฉบับสมบูรณวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต           
โครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

ชื่อ - นามสกุล ........................................................................................................... เลขทะเบียน ................................................................................. 

โทรศัพท์ .................................................................................................................... . อีเมล ........................................................................................... 

ชื่อเรื่อง .................................................................................................................. ........................................................................................................... 

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

คณะกรรมการสอบ 

....................................................................................... 
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....................................................................................... 
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ประธานกรรมการ 

กรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ  

วันสอบ 

วัน               ท่ี          เวลา 

ท้ังนี้ นักศึกษาได้แจ้งวันเวลาสอบและจะส่งมอบเอกสารประกอบการสอบให้คณะกรรมการสอบทุกท่าน ก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 ลงชื่อนักศึกษา ………………………..……………………………………………….………….....…. 

 วันท่ี 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถสอบได้       ห้องสอบ ............................. 

อื่น ๆ    ระบุ ............................................................................................................................. ........................................................... 

ลงชื่อ .............................................................................................. 

  วันท่ี ........................................................... 

เห็นควรอนุมัติ 

อื่น ๆ    ระบุ ......................................................................................................................................................................................... 

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

 วันท่ี ............................................................... 

อนุมัติ 

อื่น ๆ    ระบุ .............................................................................................................. .................................................................... 

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

 วันท่ี ...............................................................

   ภาค ...................... ปการศึกษา ................. 

คําสั่งของผูรักษาการแทนในตําแหนงคณบดี

ความเห็นของผูรักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

 (รองศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ)

(รองศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว)

 หนวยกิตที่ลงทะเบียนจํานวน ............ หนวยกิต 

(มีความกาวหนามาแลวจํานวน ............... หนวยกิต) 



คณะกรรมการไดทําการสอบฉบับสมบูรณวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต

………………………………………………………………………………………….……………….… เลขทะเบียน……………………………………..……………………………...….. 

ชื่อเรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………... 

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

เมื่อวัน……………………………  ที่………..…………...… ………..………………………………….   ผลปรากฏว่า

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………………….ประธานกรรมการ 

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………………….กรรมการและอาจารยที่ปรึกษา 

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………………….กรรมการ 

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………………….กรรมการ 

วันท่ี ............................................................... 

อนุมัติ 

อ่ืน ๆ ระบ ุ................................................................................................................................................................................... 

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

วันที่ ............................................................... 

แบบแสดงผลการสอบฉบับสมบูรณวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

เห็นควรอนุมัติใหนักศึกษาสอบผานวิทยานิพนธ อื่น ๆ ระบุ ..............................................................

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

ผาน

ผานโดยมีเงื่อนไข ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลประเมินความกาวหนาในภาค.........................ปการศึกษา........................

SP (มีความกาวหนา)  ไดจํานวน.............หนวยกิตจากที่ลงทะเบียนจํานวน.............หนวยกิต (มีความกาวหนามาแลวจํานวน.........หนวยกิต)

อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................

ไมผาน 

โครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

ลงชื่อ ……………………………………………..……………………………….กรรมการ 

 PHD       05

ผลสอบ (กรณีสอบผาน) ดีเลิศ (Excellent) ดี (Good) พอใช (Fair)

 (รองศาสตราจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ)

(รองศาสตราจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว)

ความเห็นของผูรักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

คําสั่งของผูรักษาการแทนในตําแหนงคณบดี
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