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บว.430/สารนิพนธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
------------------------------------------------------- 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร................................................สาขาวิชา..........................................  
คณะ/สถาบัน/ส านัก………………………..…….มีความประสงค์จะขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ  
ของนิสิตชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................รหัสประจ าตัวนิสิต................................................ 
หลักสูตร.......................................................................สาขาวิชา................................................................................ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก………………………..…….E-mail…………………………………………..โทร............................... 

1. ชื่อสารนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย......................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ คือ 
 .......................................................... .................... อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 
3. นิสิตสอบผ่านเค้าโครงฯ เมื่อ วันที่.................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
4. นิสิตขออนุมัติสอบปากเปล่าเกี่ยวกับสารนิพนธ์โดยขอเสนอรายชื่อกรรมการสอบผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหาร

หลักสูตรดังนี้ 
 

 (    )  สารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธานสอบสาร

นิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องต้ังกรรมการสอบเพิ่มเติม ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต้องสอบ ให้นิสิตเสนอ
เร่ืองผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา 
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอแต่งต้ัง 

       (ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) .........................................................................วุฒิการศึกษา................................. 
เป็นกรรมการที่แต่งต้ังเพิ่มเติมสอบปากเปลา่เก่ียวกบัสารนิพนธ์ โดยต้องเปน็กรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาซึ่งเคยเขา้ประชุมพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ของนสิิตผูน้ี ้

      (ศ.,รศ.,ผศ.,อ.) .........................................................................วุฒิการศึกษา................................. 
เป็นกรรมการที่แต่งต้ังเพิ่มเติมสอบปากเปลา่เก่ียวกบัสารนิพนธ์จากภาควิชาที่เก่ียวขอ้ง 
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ชื่อ-สกุล  (ต าแหน่งทางวิชาการ) ต าแหน่งในกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
1.  …………………………………………………… ประธาน  (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
2.  …………………………………………………… กรรมการ (กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการฯ) 
3 ……………………………………………………. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย) 
  . ……………………………………………………  
    …………………………………………………….  
    …………………………………………………….  
   ……………………………………………………..  

 
5.  ก าหนดวันสอบ (ว/ด/ป) ....................................  เวลา.......................น.  ห้อง.......................ตึก.................... 
 (ให้ก าหนดวันเสอบปากเปล่าเกี่ยวกับสารนิพนธ์ หลังยื่นขออนุมัติสอบปากเปล่าอย่างน้อย 15 วัน) 
 
 

 ลงชือ่................................................................................นิสิต 
ลงชือ่................................................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ ์
 
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ.................... 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและภาควิชา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอแต่งต้ังเป็นกรรมการฯ ข้างต้นแล้ว เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คณะกรรมการเก่ียวกับสารนิพนธ์ ทุกประการ 

 
  ลงชือ่ ………………………………………………….ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
         (.......................................................................) 

 
ลงชือ่ ………………………………………………….คณบดี / ผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก 

         (.......................................................................) 
                      วันที่.............เดือน..........................พ.ศ............. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

(ส าหรับบณัฑิตวิทยาลัย) 
ความคิดเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          (     )   อนุมัติ              
          (     )   อื่นๆ ...................................................................................................................  
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
                                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
              วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ........  
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บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายละเอียดของการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์

 
ชื่อนิสิต  (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….นามสกุล............................................................... 
รหัสประจ าตัวนิสิต..................................นิสิตระดับ (   ) ปริญญาเอก   (   ) ปริญญาโท – เอก   (   ) ปริญญาโท 
หลักสูตร..........................สาขาวิชา........................................คณะ/สถาบัน/ส านัก…………………………..….…. 
ชื่อปริญญนิพนธ์………………………………..…………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้สอบปากเปล่าวันที่…...เดือน…………..พ.ศ………เวลา……..น. ห้อง….….…ตึก….…….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
ท่ีอยู่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัสารนิพนธ์ ท าให้สอดคล้องกับล าดับข้างต้น 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  
 ชื่อ-สกุล………………………………………………..ภาควิชา……….………………….คณะ………………………….. 

มหาวิทยาลัย……………………………บ้านพักเลขที่……………ต าบล/แขวง……………….อ าเภอ/เขต……….…….. 
จังหวัด…………………………….…………..โทร…………..…………………   โทรสาร……………………………….. 

2. กรรมการ (ผู้แทนกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ของนิสิต) 
 ชื่อ-สกุล………………………………………………..ภาควิชา……….………………….คณะ………………………….. 

มหาวิทยาลัย……………………………บ้านพักเลขที่……………ต าบล/แขวง……………….อ าเภอ/เขต……….…….. 
จังหวัด…………………………….…………..โทร…………..…………………   โทรสาร……………………………….. 

3. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 ชื่อ-สกุล………………………………………………..ภาควิชา……….………………….คณะ………………………….. 

มหาวิทยาลัย……………………………บ้านพักเลขที่……………ต าบล/แขวง……………….อ าเภอ/เขต……….…….. 
จังหวัด…………………………….…………..โทร…………..…………………   โทรสาร……………………………….. 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความขัดข้องเกี่ยวกับการสอบปากเปล่า ตามวัน เวลา ที่บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ ให้นิสิตเขียนค าร้อง (บว 100) เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติก่อนวันสอบ 7 วัน 
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายเงินส ารองจ่าย  แต่จะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เท่านั้น 
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                                                   /              
 

 ้าพเจ้า  (นาย/นา /นา สาว) ................................................................นา สกุล.............................................................. 
E-mail ( ช้ส า รับติดต่อกรณี ีปัญ า นการ อนเ ิน)........................................................... ทร......................................... 

 ีควา ปร ส ค์   ้บัณฑิตวิทยาลัย  อนเ ินเ ้าบัญชี 
(    )  นาคาร ทยพาณิชย์     (    )   นาคารกรุ  ทย      สา า...................................................................  

ช่ือบัญชี...........................................................................เล ที่บัญชีออ ทรัพย์..................................................................... 
 
  ายเ ตุ 1.  กรุณา นบส าเนา น้าบัญชี นาคารเพื่อควา  ูกต้อ  นการ อนเ ิน 
  2.  กรณี อนเ ินผ่านบัญชี   นาคารอาจคิดค่า รร เนีย การ อนเ ินตา อัตรา อ  นาคาร 
 
   จ  เรียน าเพื่อ ปรดด าเนินการต่อ ป  
 

ล ช่ือ...............................................................ผู้ทร คุณวุ ิ ายนอก รือนิสิต 
       (...........................................................) 
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