Update แบบฟอร์ม 14/05/2562

บว.430/ปริญญานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
-------------------------------------------------------

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร...........................................สาขาวิชา.....................................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก………………………………..………..…….มีความประสงคจะขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาฯ
ของนิสิตชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................รหัสประจําตัวนิสิต.....................................
หลักสูตร............................................................สาขาวิชา.....................................................................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก………………………………..…..…….E-mail……………………………………………..โทร.......................................
1. ชื่อปริญญานิพนธทไี่ ดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ คือ
..............................................................................
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
.............................................................................
อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
.............................................................................
อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
3. นิสิตสอบผานเคาโครงฯ เมื่อ วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ........................
4. นิสิตขออนุมัติสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ โดยขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบผานความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
4.1 ปริญญานิพนธ

 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่ง
เคยเขาประชุมพิจ ารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต และผูทรงคุณ วุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ หากมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
แต ง ตั้ ง กรรมการสอบปากเปลา ปริ ญญานิ พ นธ เ พิ่ ม เติ ม ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาปริ ญญานิ พ นธ ห ลั ก เสนอเรื่ องผา นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีที่นิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แต
คณะกรรมการสอบปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ

4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว ขอเสนอแตงตั้ง
(ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) ..............................................................................วุฒิการศึกษา...........................................
(ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) ...............................................................................วุฒิการศึกษา...........................................
เปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ โดยตองเปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาซึ่งเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิตผูน ี้
(ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) ................................................................................วุฒิการศึกษา..........................................
เปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ (ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
โดยไดติดตอกับกรรมการทานนีเ้ ปนการภายในแลว (กรุณาแนบผลงาน CV มาพรอมกับการสง บว.430)
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ชื่อ-สกุล (ตําแหนงทางวิชาการ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนงในกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. กําหนดวันสอบ (ว/ด/ป) .......................................... เวลา.......................น. หอง.......................ตึก.............................
(ใหกําหนดวันสอบปากเปลาเกีย่ วกับปริญญานิพนธ หลังยื่นขออนุมัติสอบปากเปลาอยางนอย 15 วัน)

ลงชื่อ................................................................................นิสิต
ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษาหลัก
ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่เสนอขอแตงตั้งเปนกรรมการฯ ขางตนแลว เปนไป
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………..…………..…………….ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(.........................................................................)
ลงชื่อ ……………………………………………….……………….คณบดี / ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
(..........................................................................)
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
( ) อนุมัติ
( ) อื่นๆ ..........................

(สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย)

.......................................................................
(รองศาสตราจารย นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่............เดือน.....................พ.ศ...........
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
ชื่อนิสิต (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………….นามสกุล......................................................................................
รหัสประจําตัวนิสิต.............................................................นิสิตระดับ ( ) ปริญญาเอก ( ) ปริญญาโท – เอก ( ) ปริญญาโท
หลักสูตร........................................สาขาวิชา.........................................คณะ/สถาบัน/สํานัก ……………………………………………..….….
ชื่อปริญญานิพนธ……………………..………………..………………………………………………………………..…………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหสอบปากเปลาวันที่….…....เดือน………..……………..พ.ศ….……เวลา………….…..น. หอง…….…...…ตึก….…..…..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

ที่อยูของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ทําใหสอดคลองกับลําดับขางตน

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
ชื่อ-สกุล……………………………………………….……………..ภาควิชา……….…………………………….คณะ………………….……………………………..
มหาวิทยาลัย…………………..……………………บานพักเลขที่…………….……ตําบล/แขวง……………..………….อําเภอ/เขต……….………..……..
จังหวัด……………………………………….…………..โทร…………..……………….………… โทรสาร………………………………..
2. อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………..ภาควิชา……………………………………….คณะ…………………………..……………………..
มหาวิทยาลัย………………………………….……บานพักเลขที่………….………ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต…………………..……..
จังหวัด…………………………….……………………..โทร…………..……………….………… โทรสาร………………………………..
3. อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
ชื่อ-สกุล……………………………………………..……………..ภาควิชา……….……………………………….คณะ…………………………………….……………..
มหาวิทยาลัย……………………………..…………บานพักเลขที่…………..………ตําบล/แขวง………………….…….อําเภอ/เขต…………………..……..
จังหวัด…………………………….…………..………..โทร…………..……………….………… โทรสาร………………………………..
4. กรรมการ
ชื่อ-สกุล…………………………………………….……………..ภาควิชา……….……………….……………….คณะ…………………………………………………..
มหาวิทยาลัย…………………………………….…บานพักเลขที่……………………ตําบล/แขวง……………….……….อําเภอ/เขต………………..….……..
จังหวัด…………………………….……………….…..โทร……………………..………………… โทรสาร………………………………..
5. กรรมการ (ผูแทนกรรมการบริหารหลักสูตรที่เขาพิจารณาเคาโครงนิสิต)
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………..ภาควิชา……….………………..……………….คณะ………………………………….………………..
มหาวิทยาลัย………………………………………บานพักเลขที่……………….……ตําบล/แขวง………………….…….อําเภอ/เขต…………………….……..
จังหวัด……………………………………..…………..โทร……………………..………………… โทรสาร………………………………..
6. กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน...................................................................... E-mail .......................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ................................................ ภาควิชา……….………………..……………….คณะ………………………………….………………..
มหาวิทยาลัย………………………………………บานพักเลขที่……………….……ตําบล/แขวง………………….…….อําเภอ/เขต…………………….………
จังหวัด……………………………………..…………..โทร……………………..………………… โทรสาร………………………………..
หมายเหตุ 1.หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความขัดของเกี่ยวกับการสอบปากเปลา ตามวัน เวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ใหนิสิตเขียนคํา
รอง (บว 100/3) เสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติกอนวันสอบ 7 วัน บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการจายเงินสํารองจาย แตจะใชวิธีโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทยเทานั้น
2.นิสิตที่สอบปากเปลาตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2560 จักตองแนบรางแบบประเมินฯ (ฉบับใหม) แบงแยกตามกรณีคือ
- GD11_SOC_THESIS
:สายสังคมฯ ปริญญานิพนธ - GD21_SCI_THESIS
:สายวิทยฯ ปริญญานิพนธ
- GD12_SOC_PRO
:สายสังคมฯ สารนิพนธ
- GD22_SCI_PRO
:สายวิทยฯ สารนิพนธ
กรณีนิสิตที่ไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2560 ไมสงรางแบบประเมินฯ (ฉบับใหม) มาพรอมกับ
บว.432 (แบบรายงานผลการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ / สารนิพนธ) บัณฑิตวิทยาลัยไมรับเลมฉบับสมบูรณ
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