Update แบบฟอรม 14/05/2562

บว.430/สารนิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ
-------------------------------------------------------

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร....................................................สาขาวิชา............................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก………………………………….………..…….มีความประสงคจะขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลาฯ
ของนิสิตชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................รหัสประจําตัวนิสิต......................................
หลักสูตร.............................................................................สาขาวิชา....................................................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก……………………………………………..…….E-mail…………………………………………..โทร...............................
1. ชื่อสารนิพนธที่ไดรบั อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ
.............................................................................. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
3. นิสิตสอบผานเคาโครงฯ เมื่อ วันที่.................เดือน........................................พ.ศ.........................
4. นิ สิ ต ขออนุ มั ติ ส อบปากเปล า เกี่ ย วกั บ สารนิ พ นธ โ ดยขอเสนอรายชื่ อ กรรมการสอบผ า นความเห็ น ชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
( ) สารนิพนธ

 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึก ษาสารนิพนธ 1 คน ทําหนาที่เปนประธานสอบสารนิพนธ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ เ ข า ร ว มพิ จ ารณาโครงการสารนิ พ นธ 1 คน และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่อง
ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยู
ไมครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิ่งตองสอบ ใหนิสิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา
คณะกรรมการไดพิจารณาแลว ขอเสนอแตงตั้ง
(ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) .........................................................................วุฒิการศึกษา.................................
เปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมสอบปากเปลาเกี่ยวกับสารนิพนธ โดยตองเปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาซึ่ง
เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงสารนิพนธของนิสิตผูน ี้
(ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) .........................................................................วุฒิการศึกษา.................................
เปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมสอบปากเปลาเกี่ยวกับสารนิพนธจากภาควิชาที่เกี่ยวของ โดยเปนผูทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบผลงาน CV มาพรอมกับการสง บว.430)
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ชื่อ-สกุล (ตําแหนงทางวิชาการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนงในกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ
ประธาน (อาจารยที่ปรึกษา)
กรรมการ (กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการฯ)
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย)

5. กําหนดวันสอบ (ว/ด/ป) .................................... เวลา.......................น. หอง.......................ตึก...................................
(ใหกําหนดวันเสอบปากเปลาเกีย่ วกับสารนิพนธ หลังยื่นขออนุมตั ิสอบปากเปลาอยางนอย 15 วัน)

ลงชื่อ................................................................................นิสิต
ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................

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

(สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย)
ความคิดเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
( ) อนุมัติ
( ) อื่นๆ .........................................................................................
………………………………………………..…………
(รองศาสตราจารย นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดของการสอบปากเปลาสารนิพนธ
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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