
 
 

แบบขออนุมติัสอบปากเปล่าวิทยานพินธ ์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

 

เรียน  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 

         ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นันทชิา ทวีรัตน์ รหัสประจ าตัว 611995006 

นิสติระดับ () ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก หลักสูตร กษ.ม. สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์  ภาค () ปกติ (  ) พิเศษ ท าวิทยานิพนธ ์เร่ือง การพัฒนาความเข้าใจค าศัพทชี์ววิทยา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

         โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ดังน้ี 

         1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสทิธิ์พงศ์  ประธานกรรมการ 

         2)  อาจารย์ ดร.อรุณรัศม์ิ วณิชชานนท ์  กรรมการ  

         มีความประสงค์จะขออนุมัติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                        (นางสาวนันทชิา ทวีรัตน์)  
                                                                           นิสติ 
 

ความเห็นของอาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
         1) เหน็ควรอนุมัติ 

              (ลงช่ือ)…….…………………………………………………….ประธานกรรมการ  

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงิหา ประสิทธิ์พงศ์) 27/03/63 

 
        2) เหน็ควรอนุมัติ 

              (ลงช่ือ)…….…………………………………………………….กรรมการ  

                        (อาจารย์ ดร.อรุณรัศม์ิ วณิชชานนท)์ 27/03/63 
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ความเห็นของประธานกรรมการผูรั้บผดิชอบหลักสูตรเกีย่วกับการสอบของนิสิต 

ได้พิจารณาแล้วเหน็ควรอนุมัติเพ่ือด าเนินการ ดังน้ี 

         1) ก าหนดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ ์วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. สอบผ่านระบบออนไลน์ 

         2) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ ์ดังน้ี 

2.1) ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.สุทธดิา  รักกะเปา  ประธานกรรมการ 

2.2) ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสทิธิ์พงศ์  กรรมการ 

2.3) อาจารย์ ดร.อรุณรัศม์ิ  วณิชชานนท ์   กรรมการ 

2.4) อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร    กรรมการ 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 (ลงช่ือ)……………………………………………………………….. 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์) 
                                                                   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

                                                                       27/03/63 
 

 

หมายเหตุ ในวันที่นิสติย่ืนค าร้องขอสอบปากเปล่า ฯ นิสิตต้องแนบเล่มที่พร้อมสอบต่อบัณฑติวิทยาลัยด้วย 1 เล่ม  

 

 

  

                    ความเห็นของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 

( / ) อนุมัติให้สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ ์ได้ใน วันที่ 4  

      เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

          โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ ์ดังนี้   

 ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สทุธดิา  รักกะเปา                

 กรรมการ           ผศ.ดร.สงิหา  ประสทิธิ์พงศ์ 

         กรรมการ          อ.ดร.อรุณรัศมิ์  วณชิชานนท ์

         กรรมการ           อ.ดร.เกษม เปรมประยูร 
       

 

      (ลงช่ือ) 

  

 

                           คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

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

 

    ผูเ้กีย่วขอ้งลงนามรบัทราบผลการพิจารณา 

 
 คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

 
………………………………………………..…....ประธานกรรมการ 

 
…………………………………………………......กรรมการ 

 
………………………….……………………….....กรรมการ 

 
…………………………..………………………....กรรมการ 

 

 
…………….……………………………………......นิสติ 



 
 
 
 
 

 

  
               

ค ำสั่งบัณฑิตวิทยำลัย 
ที่  ๑๐๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญำโท 
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์  

นำงสำวนันทิชำ ทวีรัตน์   
 

          

ด้วย นำงสำวนันทิชำ ทวีรัตน์ รหัสประจ ำตัว ๖๑๑๙๙๕๐๐๖ นิสิตระดับปริญญำโท ภำคปกติ 
หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ท ำวิทยำนิพนธ์ 
เรื่อง “กำรพัฒนำควำมเข้ำใจค ำศัพท์ชีววิทยำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕” ซึ่งมีคณะกรรรมกำรที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ คือ  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สิงหำ ประสิทธิ์พงศ์  ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชำนนท์   กรรมกำร  
เสนอขอรับกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ก ำหนดสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ ในวันที่ ๔ เมษำยน
๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยผ่ำนระบบออนไลน์ 

เพ่ือให้กำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรท ำและสอบวิทยำนิพนธ์ ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๐ ประกอบกับค ำสั่งสาำมหำวิทยำลัย
ทักษิณ   ที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยำลัย จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ของนิสิต  

 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธิดำ รักกะเปำ   ประธำนกรรมกำร   
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สิงหำ ประสิทธิ์พงศ์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชำนนท์   กรรมกำร  
๔. อำจำรย์ ดร. เกษม เปรมประยูร     กรรมกำร  
 

            ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำร ฯ  ท ำหน้ำที่สอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ ในวัน เวลำ และสถำนที่  ที่
ก ำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

          สั่ง  ณ   วันที่   ๓๐   มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
   
  
 

 
 

                                                 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม) 
                                                              รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  
                                                      ปฏิบัติหน้ำที่แทน คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

 



 
 
 
 

 

ท่ี อว ๘๒๐๕.๐๙/๐๓๓๓                                        บัณฑิตวิทยำลัย   มหำวทิยำลัยทักษิณ 
                                                                      อ ำเาอเมือง  จังหวดัสงขลำ  ๙๐๐๐๐ 
 

                                                       ๓๐ มนีำคม ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนญุำตเรียนเชิญบุคลำกรในสังกัดเป็นประธำนกรรมกำรสอบปำกเปล่ำวทิยำนิพนธ ์                                                                        
 

เรียน  คณบดีคณะวทิยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

ด้วย นำงสำวนันทิชำ ทวีรัตน์ นิสิตระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง “กำรพัฒนำควำมเข้ำใจ
ค ำศัพท์ชีววิทยำของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปทีี่ ๕” โดยนิสิตได้รับอนุมัตจิำกบัณฑิตวทิยำลัยให้สอบปำกเปล่ำ
วิทยำนิพนธ์ ในวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยผ่ำนระบบออนไลน์ 

ในกำรนี้บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยทักษิณ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.     
สุทธิดำ รักกะเปำ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ในเรื่องที่นิสิตท ำวิทยำนิพนธ์เป็นอย่ำงดียิ่ง จึงขอ
อนุญำตเรียนเชิญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธิดำ รักกะเปำ  เป็นประธำนกรรมกำรในกำรสอบปำกเปล่ำ
วิทยำนิพนธ์ของนิสิตดังกล่ำว  ในวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต และขอขอบคุณเปน็อย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี ้
              
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
                                                     

                                           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม) 
                               รองคณบดีบัณฑติวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำทีแ่ทนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
                                           ปฏบิัตหิน้ำทีแ่ทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทกัษณิ 
 
 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
โทรศัพท ์๐-๗๔๓๑-๗๖๕๕ / โทรสำร ๐-๗๔๓๑-๗๖๕๖ 
 
 


