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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. ชื่อปริญญานิพนธทีไ่ดรับอนมุัติจากบัณฑติวิทยาลัย.......................................................................................................... 

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

2. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ คือ 

 .............................................................................. อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  

 ............................................................................. อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) 

 ............................................................................. อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) 

3. นิสิตสอบผานเคาโครงฯ เมื่อ วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ........................ 

4. นิสิตขออนุมัติสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธ โดยขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบผานความเห็นชอบของ

กรรมการบริหารหลักสูตรดังนี ้

 4.1 ปริญญานิพนธ 
 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลัก และอาจารยท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนท่ีเปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซ่ึง

เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายช่ือกรรมการให

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง 

 อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  หากมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

แตงต้ังกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพ่ิมเติม ใหอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีท่ีนิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แต

คณะกรรมการสอบปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติ 

     4.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว ขอเสนอแตงตั้ง 

                  (ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) ..............................................................................วุฒิการศึกษา........................................... 

       (ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) ...............................................................................วุฒิการศึกษา........................................... 

เปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานพินธ โดยตองเปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจํา

สาขาวชิาซึ่งเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิตผูนี ้

      (ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) ................................................................................วุฒิการศึกษา.......................................... 

เปนกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานพินธ (ตองเปนผูทรงคุณวฒุิภายนอกมหาวิทยาลัย) 

โดยไดติดตอกับกรรมการทานนีเ้ปนการภายในแลว (กรุณาแนบผลงาน CV มาพรอมกับการสง บว.430) 
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ชื่อ-สกลุ  (ตําแหนงทางวิชาการ) ตําแหนงในกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 

1.  ประธาน   

2.  กรรมการ 

3.  กรรมการ 

4.  กรรมการ 

5.  กรรมการ 

6.  กรรมการ 

7.  กรรมการ 

5.  กําหนดวันสอบ (ว/ด/ป) ..........................................  เวลา.......................น.  หอง.......................ตึก............................. 

 (ใหกําหนดวันสอบปากเปลาเกีย่วกับปริญญานิพนธ หลังย่ืนขออนุมัติสอบปากเปลาอยางนอย 15 วัน) 
 

 ลงชื่อ................................................................................นิสิต 

ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษาหลัก 

ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม (ถาม)ี 

ลงชื่อ................................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม (ถาม)ี 

วันที่.............เดือน...................................พ.ศ.................... 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่เสนอขอแตงตั้งเปนกรรมการฯ ขางตนแลว เปนไป

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คณะกรรมการเก่ียวกับปริญญานิพนธ  ทุกประการ 

   

ลงชื่อ ……………………………………..…………..…………….ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

         (.........................................................................) 

 

ลงชื่อ ……………………………………………….……………….คณบดี / ผูอํานวยการสถาบนั/สาํนัก 

         (..........................................................................) 

                    วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย) 

ความคิดเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

          (     )   อนุมัติ             (     )   อ่ืนๆ ..........................                

 

 

 

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

        (รองศาสตราจารย นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล) 

                                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
              วันที่............เดือน.....................พ.ศ...........  
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายละเอียดของการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 

 
ช่ือนิสิต  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……………….นามสกุล...................................................................................... 
รหัสประจําตัวนิสิต.............................................................นิสิตระดับ  (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท – เอก   (   ) ปริญญาโท 
หลักสูตร........................................สาขาวิชา.........................................คณะ/สถาบัน/สํานัก……………………………………………..….…. 
ช่ือปริญญานิพนธ……………………..………………..………………………………………………………………..…………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหสอบปากเปลาวันท่ี….…....เดือน………..……………..พ.ศ….……เวลา………….…..น. หอง…….…...…ตึก….…..….. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่อยูของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ทําใหสอดคลองกับลําดับขางตน 

1. อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ 
 ช่ือ-สกุล……………………………………………….……………..ภาควิชา……….…………………………….คณะ………………….…………………………….. 

มหาวิทยาลยั…………………..……………………บานพักเลขท่ี…………….……ตําบล/แขวง……………..………….อําเภอ/เขต……….………..…….. 
จังหวัด……………………………………….…………..โทร…………..……………….…………   โทรสาร……………………………….. 

2. อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี)  
 ช่ือ-สกุล……………………………………………………………..ภาควิชา……………………………………….คณะ…………………………..…………………….. 

มหาวิทยาลยั………………………………….……บานพักเลขท่ี………….………ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต…………………..…….. 
จังหวัด…………………………….……………………..โทร…………..……………….…………   โทรสาร……………………………….. 

3. อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี)  
 ช่ือ-สกุล……………………………………………..……………..ภาควิชา……….……………………………….คณะ…………………………………….…………….. 

มหาวิทยาลยั……………………………..…………บานพักเลขท่ี…………..………ตําบล/แขวง………………….…….อําเภอ/เขต…………………..…….. 
จังหวัด…………………………….…………..………..โทร…………..……………….…………   โทรสาร……………………………….. 

4. กรรมการ  
 ช่ือ-สกุล…………………………………………….……………..ภาควิชา……….……………….……………….คณะ………………………………………………….. 

มหาวิทยาลยั…………………………………….…บานพักเลขท่ี……………………ตําบล/แขวง……………….……….อําเภอ/เขต………………..….…….. 
จังหวัด…………………………….……………….…..โทร……………………..…………………   โทรสาร……………………………….. 

5. กรรมการ (ผูแทนกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีเขาพิจารณาเคาโครงนิสิต) 
 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………..ภาควิชา……….………………..……………….คณะ………………………………….……………….. 

มหาวิทยาลยั………………………………………บานพักเลขท่ี……………….……ตําบล/แขวง………………….…….อําเภอ/เขต…………………….…….. 
จังหวัด……………………………………..…………..โทร……………………..…………………   โทรสาร……………………………….. 

6. กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน......................................................................  E-mail ....................................................................................... 
ตําแหนงทางวิชาการ................................................ ภาควิชา……….………………..……………….คณะ………………………………….……………….. 
มหาวิทยาลยั………………………………………บานพักเลขท่ี……………….……ตําบล/แขวง………………….…….อําเภอ/เขต…………………….……… 
จังหวัด……………………………………..…………..โทร……………………..…………………   โทรสาร……………………………….. 

 
หมายเหตุ 1.หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดความขัดของเกี่ยวกับการสอบปากเปลา ตามวัน เวลา ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ใหนิสิตเขียนคํา
รอง (บว 100/3) เสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติกอนวันสอบ 7 วัน บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธ์ิในการจายเงินสํารองจาย  แตจะใชวิธีโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทยเทาน้ัน 
2.นิสิตท่ีสอบปากเปลาต้ังแตวันท่ี 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 

กรณีนิสิตท่ีไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบฯ ตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน 2560 ไมสงรางแบบประเมินฯ (ฉบับใหม) มาพรอมกับ 

บว.432 (แบบรายงานผลการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ / สารนิพนธ) บัณฑิตวิทยาลัยไมรับเลมฉบับสมบูรณ 
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