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RMCS ๐๓/๒ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
แบบฟอร์มรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..………………….… นามสกุล……………………………….………..…………..…….…………. 
รหัสประจำตัว.............…………………………… โทรศัพท…์…………………………… E-mail: ……………..……….………………..…….……… 
 ปริญญา วท.ม. (M.Sc.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
  

 ปริญญา ปร.ด. (Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   

ทำการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ ................................................. ........................................................... 
คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มีมติผลการสอบของนิสิต ดังนี้ 

  ผ่านตามเกณฑ์  (S) 

  ผ่านโดยมีเงื่อนไข (I) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ..............................................................................................................  
 ................................................................................................................................. ............................................. 

  ไม่ผ่าน  (U) 

 ผลการพิจารณาเมื่อนิสิตดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขแล้ว คือ 
  ผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์อยู่ในระดับ.................................... ค่าคะแนน (เกรด) ....................   
  ไม่ผ่าน 

ลงนาม……………………………………………. ประธานกรรมการ 
       (........................................................) 
ลงนาม................................................... กรรมการ 
       (........................................................) 
ลงนาม................................................... กรรมการ 
       (........................................................) 
ลงนาม................................................... กรรมการ 
       (........................................................) 
ลงนาม................................................... กรรมการ 
       (........................................................) 

เสนอประธานสาขาวิชา 
ทราบ 

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

  ประธานสาขาวิชา 
วันที่………...../………................…/……....…. 

เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
ทราบ 

ลงนาม……………………………..……….....……………. 
(……………………………………......…………....) 
         ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
วันที่………...../………................…/……....…. 

  อนุมัติ                      ไม่อนุมัติ 
                                                               ลงนาม.............................................................. 
                                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี) 
                                                                คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
                                                                       วันที่ ............/...................../................ 

พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่   
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แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

(สำหรับกรรมการแต่ละท่าน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อกรรมการสอบ .................................................................................................................................................................... .... 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………………………… รหัสประจำตัว …………….………..……………………..…..… 
 ปริญญา วท.ม. (M.Sc.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
  

 ปริญญา ปร.ด. (Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   

ทำการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ ......................................................................................................... 
 
ผลการตัดสินของกรรมการสอบฯ 
 
ค่าระดับข้ัน .......................................................................... 
 
                 ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                                  กรรมการสอบฯ 

 
 
 
 
               ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                               ประธานกรรมการสอบฯ 
 

 
หมายเหตุ 
 ผ่านตามเกณฑ์   = S (Satisfactory) 
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข  = I (Incomplete) 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์  = U (Unsatisfactory) 
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แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

(สำหรับกรรมการแต่ละท่าน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อกรรมการสอบ ................................................................................... .....................................................................................  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………………………… รหัสประจำตัว …………….………..……………………..…..… 
 ปริญญา วท.ม. (M.Sc.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
  

 ปริญญา ปร.ด. (Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวทิยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   

ทำการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ ......................................................................................................... 
 
ผลการตัดสินของกรรมการสอบฯ 
 
ค่าระดับข้ัน .......................................................................... 
 
                 ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                                  กรรมการสอบฯ 

 
 
 
 
               ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                               ประธานกรรมการสอบฯ 
 

 
หมายเหตุ 
 ผ่านตามเกณฑ์   = S (Satisfactory) 
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข  = I (Incomplete) 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์  = U (Unsatisfactory) 
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แบบฟอร์มการให้ค่าระดับข้ันการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

(สำหรับกรรมการแต่ละท่าน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อกรรมการสอบ ............................................................................................................................... ......................................... 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………………………… รหัสประจำตัว …………….………..……………………..…..… 
 ปริญญา วท.ม. (M.Sc.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
  

 ปริญญา ปร.ด. (Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   

ทำการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ ......................................................................................................... 
 
ผลการตัดสินของกรรมการสอบฯ 
 
ค่าระดับข้ัน .......................................................................... 
 
                 ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                                  กรรมการสอบฯ 

 
 
 
 
               ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                               ประธานกรรมการสอบฯ 
 

 
หมายเหตุ 
 ผ่านตามเกณฑ์   = S (Satisfactory) 
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข  = I (Incomplete) 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์  = U (Unsatisfactory) 
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แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

(สำหรับกรรมการแต่ละท่าน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อกรรมการสอบ ........................................................................................................................................................................  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………………………… รหัสประจำตัว …………….………..……………………..…..… 
 ปริญญา วท.ม. (M.Sc.)  สาขาวิชาการวจิัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
  

 ปริญญา ปร.ด. (Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   

ทำการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ ......................................................................................................... 
 
ผลการตัดสินของกรรมการสอบฯ 
 
ค่าระดับข้ัน ........................................................ .................. 
 
                 ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                                  กรรมการสอบฯ 

 
 
 
 
               ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                               ประธานกรรมการสอบฯ 
 

 
หมายเหตุ 
 ผ่านตามเกณฑ์   = S (Satisfactory) 
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข  = I (Incomplete) 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์  = U (Unsatisfactory) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

Version 1/ JUNE 16, 2020 

 
แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

(สำหรับกรรมการแต่ละท่าน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อกรรมการสอบ ........................................................................................................................................................................  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………………………… รหัสประจำตัว …………….………..……………………..…..… 
 ปริญญา วท.ม. (M.Sc.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
  

 ปริญญา ปร.ด. (Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถติิทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  
 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   

ทำการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที ่......................................................................................................... 
 
ผลการตัดสินของกรรมการสอบฯ 
 
ค่าระดับข้ัน .......................................................................... 
 
                 ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                                  กรรมการสอบฯ 

 
 
 
 
               ลงนาม ..................................................... 
                         (.....................................................) 
                               ประธานกรรมการสอบฯ 
 

 
หมายเหตุ 
 ผ่านตามเกณฑ์   = S (Satisfactory) 
 ผ่านโดยมีเงื่อนไข  = I (Incomplete) 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์  = U (Unsatisfactory) 
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บันทึกการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

(ประธานกรรมการสอบปากเปล่าฯ หรือผู้ที่ประธานสอบปากเปล่าฯ มอบหมายเป็นผู้กรอกข้อมูล) 
 

๑.  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสิตผู้เสนอผลการวิจัย 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..………………….นามสกุล………………………………….….………..…………..… 

รหัสประจำตัว.............…………………… โทรศัพท…์…………………………… E-mail: ……………….…………….………………..…….…….... 
 ปริญญา วท.ม.(M.Sc.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science)   
 ปริญญา ปร.ด.(Ph.D.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)  

 สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science) 
        หลักสูตรแบบ ๑.๑ (สำเร็จปรญิญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์) 
        หลักสูตรแบบ ๒.๑ (สำเร็จปรญิญาโท เรียนรายวิชา ทำดษุฎีนิพนธ์) 

 เริ่มเข้าศึกษา    ภาคต้น   ภาคปลาย  ปีการศึกษา    
 ภาคเรียนสุดท้ายที่ต้องสำเร็จการศึกษา    ภาคต้น   ภาคปลาย  ปีการศึกษา    
๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  
 ชื่อภาษาไทย (ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ)        
                
                
                
 ชื่อภาษาอังกฤษ (ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ)        
                
                
                
 สอบเค้าโครงฯ ผ่าน  เมื่อวันที ่       เดือน    พ.ศ.     
๓. บันทึกเกี่ยวกับการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 วันสอบ   วันที่     เดือน          พ.ศ.   เวลา      
 สถานที่              
 คณะกรรมการสอบ 
  ๑)       ประธานกรรมการ 
  ๒)       กรรมการ 
  ๓)       กรรมการ 
  ๔)       กรรมการ (ถ้ามี) 
  ๕)       กรรมการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ส่งบันทึกนี้ทีน่ักวิชาการศึกษา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา พร้อม RMCS ๐๓/๑  
                หลังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
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 ชื่อภาษาไทย (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์)       
                
                
                
 ชื่อภาษาอังกฤษ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์)       
                
                
                
๔. ผลการสอบ 
    ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข (ระบุส่วนที่ต้องปรับแก้) 
    ผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าต้องปรับแก้ตามมติของคณะกรรมการสอบฯ (ระบุส่วนที่ต้องปรับแก้)  
        นสิิตมีเวลาปรับแก้ไม่เกิน ๙๐ วัน หลังวันสอบฯ 
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    ไม่ผ่านโดยมีเหตุผลโดยสรุปเป็นประเด็นดังนี้ 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
ลงนาม นิสิต  ลงนาม     ประธานกรรมการ 
    (     )               (     ) 
วันที่           เดือน                     พ.ศ.  วันที่           เดอืน                       พ.ศ.  
 
     ลงนาม     กรรมการ 
                (     )  
     วันที่           เดือน                       พ.ศ.   
 

     ลงนาม     กรรมการ 
                (     ) 
     วันที ่          เดือน                       พ.ศ.   
 

     ลงนาม     กรรมการ 
                (     ) 
     วันที่           เดือน                       พ.ศ.   
 

     ลงนาม     กรรมการ 
                (     ) 
       วันที่           เดือน                       พ.ศ.      


