แบบคาร้ องขอสาเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาโท)

บว. 33

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่............เดือน.............................พ.ศ...............
 วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ

เรื่อง ขอสาเร็จการศึกษา
แบบ
เรี ยน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ชื่อภาษาอังกฤษ..........................................................................................................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................รหัสประจาตัว....................................................
นักศึกษา ( ) ภาคปกติ
ระดับ ( ) ปริ ญญาเอก
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาโท (1 ปี หลัง)
( ) ภาคพิเศษ
ระดับ ( ) ปริ ญญาเอก
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาโท (1 ปี หลัง)
หลักสูตร ………………………………………………………....................
สาขา ………………………………………………………....................
รุ่ นที่ ............./................ เข้าศึกษาเมื่อภาคเรี ยนที่...........ปี การศึกษา...............................
ข้าพเจ้าขอสาเร็ จการศึกษาในภาคเรี ยนที่.........ปี การศึกษา................. โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ดังนี้
 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา
 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร
รู ป 3x4 ซม.
 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
 สอบผ่านประมวลความรู ้
 สอบผ่านรายวิชาเสริ ม (ถ้ามี)
 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน................................พ.ศ.......................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ................................................................ผูย้ นื่ คาร้อง
(.............................................................)
ข้ อมูลนักศึกษา ข้าพเจ้าเกิดวันที่.............เดือน.....................................................................พ.ศ.................................................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.......................................ตาบล....................................อาเภอ...............................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์......................................รหัสบัตรประชาชน..............................
ที่อยูห่ น่วยงานหรื อต้นสังกัด......................................................................................................ตั้งที่อยูถ่ นน....................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............
โทรศัพท์.........................................

ตรวจสอบแล้ วว่ านักศึกษาผู้นี้ไม่ มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลงชื่อ.........................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
บัณฑิตวิทยาลัย

จ่ายค่ารักษาสถานภาพครบ
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

( ) ตรวจสอบนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน ควรให้สาเร็ จการศึกษาได้
( ) ไม่ควร เนื่องจาก...............................................................
ลงชื่อ...........................................................
............/.........../...........

คาชี้แจง 1. การเขียนคาร้อง ต้องเขียนให้ชดั เจน ตัวบรรจง สะกดการันต์ให้ถูกต้อง
2. การเขียนคานาหน้าชื่อ ต้องเขียนคาเต็ม เช่น นาย, นาง, นางสาว หรื อยศ เช่น สิ บตารวจโท, จ่าสิ บเอก ห้ามเขียนคาย่อ
3. การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล ต้องเปลี่ยนก่อนยืน่ คาร้องขอจบการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานด้วย

ดาเนินการตรวจ/บันทึก
ข้อมูลผลการศึกษาตามข้อกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
...........................................(......../........../........) ผูต้ รวจ

แบบรายงานผลการศึกษาตามข้อกาหนด ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ตัวบรรจง) ........................................................................................................
ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)  Mr.  Mrs.  Miss.  etc …………………………………………………….
วุฒิเดิมก่ อนเข้ าศึกษา (พร้อมแนบสาเนาใบรับรองผลการเรี ยน) .........................................................................................................
หลักสู ตร.....................................................................................สาขาวิชา...........................................................................................


ปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
หลักสูตร......................................................................สาขาวิชา.....................................................................................
โดยเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรี ยนที่...................ปี การศึกษา.............................................
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. ชื่อเรื่ อง  วิทยานิพนธ์ /  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาษาไทย) ...................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่ อง  วิทยานิพนธ์ /  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) .............................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่าน เมื่อวันที่ .................................................................................................................
3. สอบผ่านประมวลความรู ้ เมื่อวันที่ ..........................................................................................................................
4. สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ผ่าน เมื่อวันที่ ..................................................................................................................
5. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
................................................................................................. ประธานกรรมการ
................................................................................................. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
................................................................................................. อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
................................................................................................. กรรมการสถิติ/วิจยั (ถ้ามี)
................................................................................................. ผูท้ รงคุณวุฒิ
................................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
6. การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์หรื องานวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
(พร้อมแนบสาเนาปกวารสาร / เอกสารประชุมวิชาการ / ใบตอบรับการตีพิมพ์ และเนื้อเรื่ องบทความที่ตีพิมพ์)
(1) เรื่ อง..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ชื่อวารสาร (ระบุฉบับ – ปี ) ที่ประชุมวิชาการ (ระบุปี) ....................................................................................
(2) เรื่ อง..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ชื่อวารสาร (ระบุฉบับ – ปี ) ที่ประชุมวิชาการ (ระบุปี) ....................................................................................

ลงชื่อ...........................................................(นักศึกษา)
(..........................................................)
............/.........../...........
การตรวจสอบเบือ้ งต้ นสาหรับทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
 ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
( ) ตรวจสอบนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน ควรให้สาเร็ จการศึกษาได้
( ) ไม่ควร เนื่องจาก......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................(ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
(..........................................................)
............/.........../...........

