ั
คณะต้นสังกดคณะ
..................
รับที ..........................................
วันที ........../................./............

บว.ทบ.05

คําร้ องขอสอบวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย
รับที…………………………..
วันที……../………../………...

วันที.…….เดือน…………………………พ.ศ……….
เรียน คณบดีคณะ …………………………………………..
สิงทีส ่ งมาด้ วย
1. รู ปเลม่สอบวิทยานิพนธ์ จํานวน...................เลม่........................................................................................................................
2. เบอร์มือถือ. ................................................................................... เบอร์โทร .............................................................................
ข้าพเจ้า……………………………………….……………………..….รหัสประจําตัว………………………......................
เป็ นนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท ( แบบ ก1  แบบ ก2)  ปริญญาเอก ( แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 แบบ 2.2)
สาขา………….………………..…………………………………………….รปแบบการศึ
กษา  ในเวลาราชการ  นอกเวลาราชการ
ู
ศนย์
ู การศึกษา................................................................................................. เริ มเข้าเรี ยนในภาคเรี ยนที……./…...……
ํ
ี องกบั การจัดการศึกษาระดับ
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดของ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศทีเกยวข้
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี8
1. คุณสมบัตนิ กั ศึกษาผู้ขอสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาทีจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังนี8
่ ๆ ครบตามข้อกาหนดของหลั
ํ
1.1 ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาตาง
กสูตรและได้ผลการเรี ยนตามเกณฑ์การประเมินผลระดับ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และ
่ หรื อผลการเรี ยนความรู ้พ8ืนฐานผานตามเกณฑ์
่
1.2 สอบผาน
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว และ
่ าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และ
1.3 สอบผานเค้
่ ิ ทยานิพนธ์ทีมีผลการประเมินเป็ น S ครบตามข้อกาหนด
ํ
1.4 ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และมีจาํ นวนหนวยกตวิ
ของหลักสูตรแล้ว และ
่ ิ
ั ดขึ8 นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.5 ได้จดั ทําวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว เคยเข้ารวมกจกรรมที
คณะสาขาวิชาสังกดจั
่ มและสนับสนุนความกาวหน้
้
มหาสารคาม เรื อง การจัดทําวิทยานิพนธ์ ข้อที 7.1 เพือสงเสริ
าการดําเนินการทําและการนิพนธ์
็
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาผูท้ ีได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ประกอบด้วย การเกบรวบรวมข้
อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ํ
่มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
ทางสถิติ การเขียนและการพิมพ์ตามองค์ประกอบและรู ปแบบทีกาหนดในคู
มหาวิทยาลัย จนกระทัง สําเร็จพร้อมเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และ
่ ิ
ั ดขึ8 นตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
1.6 ได้จดั ทําบทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์แล้ว เคยเข้ารวมกจกรรมที
คณะสาขาวิชาสังกดจั
่ มและสนับสนุนความกาวหน้
้
ภัฏมหาสารคาม เรื องการจัดทําวิทยานิพนธ์ ข้อที 7.2 เพือสงเสริ
า การดําเนินการจัดทําบทความ
่ ประชุมทางวิชาการทีมี
วิจยั จากวิทยานิพนธ์เพือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ หรื อเพือเสนอตอที
ํ ั แลและให้
รายงานการประชุมบทความวิจยั (Proceeding) การจัดทําบทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์น8 ีให้กระทําภายใต้ การกากบดู
คําปรึ กษาของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ วม
ํ
การตีพิมพ์บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่เป็ นข้อกาหนดหนึ
 งในการพิจารณาการสําเร็ จ
่ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ของนักศึกษาระดับ
การศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาด้
ปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ข้อที 48.2.2 และ 48.2.3 ตามลําดับ และนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แบบ 1 และ แบบ 2 ข้อที 48.3.3 และ 48.3.4 ตามลําดับ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ํ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 13 กาหนดให้
นกั ศึกษาต้องดําเนินการจัดทําผลงานวิทยานิพนธ์ทีดาํ เนินการวิจยั เสร็ จสมบูรณ์
่
แล้วหรื อสวนหนึ
 งของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรื อได้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ งพิมพ์ ทางวิชาการ
่ ประชุมทางวิชาการทีมีรายงานการประชุมบทความวิจยั (Proceeding) แล้วแตกรณี
่
หรื อเสนอตอที
ข้าพเจ้าได้ทาํ เครื องหมาย 
่
ใน  หน้าข้อทีได้ดาํ เนินการ พร้อมสงเอกสาร
ทีได้ดาํ เนินการแล้วในกรณี น8 นั ๆ ดังสิ งทีส่งมาด้วยแล้ว ดังนี8
 1.6.1 กรณี ได้ตีพิมพ์บทความวิจยั จากวิทยานิ พนธ์แล้ว และ/หรื อได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจยั จาก
วิทยานิพนธ์แล้ว ดังนี8
 1) ระดับปริญญามหาบัณฑิต
่ ประชุม
 1.1) การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจยั (Proceeding) เพือเสนอตอที
วิชาการ ข้าพเจ้ามีหนังสื อตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ หรื อหัวหน้ากองบรรณาธิการ หรื อประธานจัดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ และ/หรื อสําเนาการตีพิมพ์บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ในรายงานการประชุมบทความวิจยั (Proceeding) หรื อ
 1.2) การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ข้าพเจ้ามีหนังสื อตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิ การ
หรื อ หัวหน้ากองบรรณาธิการ และ/หรื อสําเนาบทความวิจยั ทีตีพมิ พ์แล้ว
 2) ระดับปริญญาดษฎี
ั ฑิต การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีมี ผูป้ ระเมินอิสระ (Peer Review)
ุ บณ
ข้าพเจ้ามีหนังสื อตอบรับการตีพมิ พ์จากบรรณาธิการ หรื อหัวหน้ากองบรรณาธิการ และ/หรื อสําเนาบทความวิจยั ทีตีพิมพ์แล้ว
่ ตีพิมพ์บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ และ/หรื อ ไมมี่ เอกสารตอบรับตีพิมพ์บทความวิจยั จาก
 1.6.2 กรณี ยงั ไมได้
้
่
วิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้านักศึกษาผูข้ อสอบได้ทาํ บันทึกแสดงความกาวหน้
าการดําเนินการจัดทําและการสงบทความวิ
จยั จาก
วิทยานิพนธ์ลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจยั (Proceeding) และ/หรื อวารสารทางวิชาการ โดยการรับรองของอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก และประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรแล้ว
2. คณสมบั
ตวิ ทิ ยานิพนธ์ ฉบับขอสอบ วิทยานิพนธ์ทีจะเสนอสอบได้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี8
ุ
2.1 ได้เรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์เสร็ จสมบูรณ์ครบทุกองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ทีระบุไว้ในคู่มือการทําวิทยานิพนธ์
ํ ั แลให้คาํ ปรึ กษาของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทุกคน
2.2 วิทยานิพนธ์ทีเรี ยบเรี ยงเสร็จตามข้อ 2.1 ภายใต้การกากบดู
และเป็ นไปตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
2.3 วิทยานิพนธ์ทีเสนอสอบครั8 งนี8 อาจารย์ทีปรึ กษาทุกคนได้ให้ความเห็นชอบ และอนุญาตให้ข8 ึนสอบได้
2.4 การจัดทําสําเนาวิทยานิพนธ์ฉบับทีมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้ ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ใบอนุมตั ิ
วิทยานิพนธ์ บทคัดยอ่ ABSTRACT สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที 1,2,3,4,5 บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติ
่
่ เย็บเลมเข้
่ าสันปกให้เรี ยบร้อย จํานวน 5 เลม่ เพือดําเนินการขอสอบตอบั
่ ณฑิตวิทยาลัย
ผูว้ จิ ยั โดยถายเอกสาร
หน้าเดียวเข้าปกออน
3. อาจารย์ ทปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ ตรวจสอบแล้ ว นักศึกษาผูข้ อสอบมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตามข้อ 1 พร้อมทั8 งมีเอกสารแจ้ง
การตีพิมพ์บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ตามข้อ1.6.1 หรื อ 1.6.2 และเลม่วิทยานิพนธ์ฉบับขอสอบมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์
่
ตามข้อ 2 แล้ว จึงเห็นวาควรดํ
าเนินการสอบวิทยานิพนธ์น8 ีได้
ลงนาม
ชือ-สกลุ
วัน/เดือน/ปี
3.1 อาจารย์ทีปรึ กษาหลัก ..............................................(..............................................................................)........../............../............
่ ..............................................(...............................................................................)........../............../............
3.2 อาจารย์ทีปรึ กษารวม
่ ..............................................(...............................................................................)........../............../............
3.3 อาจารย์ทีปรึ กษารวม
นักศึกษาผู้ยนื คําร้ องลงนาม.....................................(..............................................................................)
ี องครบสมบูรณ์แล้ว จึงนําเสนอเพือโปรดพิจารณา
4. เจ้ าหน้ าทีค ณะทีส าขาวิชาสังกัด ได้ตรวจคําร้องและเอกสารทีเกยวข้
ลายมือเจ้าหน้าที ........................................................(..................................................................................) ........../............../............
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ี องแล้ว
5. ประธานคณะกรรมการผ้รู ับผิดชอบหลักสตร
ู ได้ตรวจคําร้องและเอกสารทีเกยวข้
่ มตั ิ เพราะวา่ ....................................................................................................................
เห็นควร  อนุมตั ิ  ไมอนุ
...............................................................................................................................................................................................................
ลายมือชือประธานฯ .................................................(..................................................................................) ........../............../............
6. คณบดีคณะทีส าขาวิชาสังกัดคณะ  ครุ ศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาการจัดการ  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ี องแล้ว
ได้ตรวจคําร้องและเอกสารทีเกยวข้
่ มตั ิ เพราะวา่ .....................................................................................................................................
เห็นควร  อนุมตั ิ  ไมอนุ
ลายมือชื&อ คณบดีสาขาวิชาสังกดั ฯ ........................................(.....................................................................) ........./............../............
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
1. การกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้านักศึกษาผูข้ อสอบได้ดาํ เนินการตามขั8 นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์ขอ้ ที 1 – 6
่ ั
ํ
เรี ยบร้อยแล้ว และได้ประสานติดตอกบอาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือกาหนดวั
นสอบวิทยานิพนธ์แล้ว (อย่ างน้ อย 14 วัน
่
ก่ อนวันกําหนดการสอบ โดยเริมนับจากวันทีเ จ้ าหน้ าทีบ ัณฑิตวิทยาลัยลงรับคําร้ องขอสอบ) และได้ชาํ ระเงินคาสอบวิ
ทยานิพนธ์
่  ................. เลขที ............ ลงวันที ............. เดือน ............. พ.ศ. .................
แล้วจํานวน ................. บาท ตามใบเสร็จเลมที
เจ้าหน้าทีผรู ้ ับเงินลงนาม ......................................................(.............................................................................)
ํ
ข้าพเจ้าจึงขอกาหนด
วันสอบวิทยานิพนธ์ครั8 งนี8 ในวันที ................เดือน .................................พ.ศ. .....................................
่ .............................................เป็ นต้นไป ณ ห้อง .....................................................ชั8 น ..............................................
ตั8 งแตเวลา
อาคาร..............................................................................................................................................................................................
นักศึกษาผูย้ นื คําร้องลงนาม............................................(....................................................................)........./.................../............
2. เจ้ าหน้ าทีบ ัณฑิตวิทยาลัยได้ ตรวจคําร้ องขอสอบ เอกสารแจ้ งการตีพมิ พ์บทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ ตามข้ อ 1.6 (ข้ อ  1.6.1
หรือ  1.6.2 ) และเล่ มวิทยานิพนธ์ แล้ ว ถกต้
ู องสมบรณ์
ู และมีจาํ นวนครบตามข้ อกําหนด จึงนําเสนอคณบดีเพือ โปรดพิจารณา
เจ้าหน้าทีผรู ้ ับคําร้องลงนาม ......................................(......................................................................) ........../............../............
3. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
่ 8 งคณะคณะกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี8
พิจารณาแตงตั
8.1 ผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย……………………………………………………... ประธานกรรมการ
8.2 ผูท้ รงคุณวุฒิ...……………………………………………………………... เป็ นกรรมการ
8.3 อาจารย์ทีปรึ กษาหลัก..…………………………………………………...…กรรมการ
่ .........………………………………………………….กรรมการ
8.4 อาจารย์ทีปรึ กษารวม
่ ………………………………………………………...กรรมการและเลขานุการ
8.5 อาจารย์ทีปรึ กษารวม
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ลงนาม…………………………(………………………………………..)…..…/………./………

