บว. 06-1

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คํารองขอสอบประมวลความรู สําหรับนิสติ แผน ข
ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])……...…………………..….....…................………นามสกุล……………………........….……................………..
ระดับปริญญาโทหลักสูตรแผน ข  ภาคปกติ
 โครงการพิเศษ
 ภาคปกติ (โครงการนานาชาติ)  โครงการพิเศษ (โครงการนานาชาติ)
รหัสประจําตัว………................…….......…สาขาวิชาเอก……….…...............................……..............................................……(รหัสสาขา…..............)
หมวดวิชา (ถามี) ……….….........................................……......................……ภาควิชา ……….…..................………..............................................……
สาขาวิชารอง (ถามี) ………….………...........……..................................….…วิทยาเขต…………….……......……...…........................................….…
เขาศึกษาตั้งแตภาค………........ปการศึกษา………..........เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได…………………………….............……...............………..
มีความประสงคจะขอสอบประมวลความรูแบบ  ขอเขียน  ปากเปลา  ขอเขียนและปากเปลา
โดยที่ขาพเจาไดศกึ ษาครบตามขอกําหนดแหงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลวคือ
1. ไดศึกษาวิชาเอก …………… หนวยกิต วิชารอง ……………หนวยกิต IS …………… หนวยกิต รวม …………… หนวยกิต
2. แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา (GC) …………… ระดับปริญญาตรี (UC) ……………
3. ไดลงทะเบียน/เทียบผล/สอบภาษาตางประเทศผาน เมื่อวันที่ ………. เดือน ……………..………….. พ.ศ. …………..
คณะกรรมการทีป่ รึกษาประจําตัวนิสิต คือ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวม

ชื่อ-สกุลอาจารย พรอมตําแหนงวิชาการ
……………………………..……………...
……………………………..……………...
……………………………..……………...
……………………………..……………...

รหัสอาจารย
.........…….........
.........…….........
.........…….........
.........…….........

ลงนาม
.......….…….........
.......….…….........
.......….…….........
.......….…….........

วัน/เดือน/ป
…..…/….…/….....
…..…/….…/….....
…..…/….…/….....
…..…/….…/….....

ลายมือชื่อนิสิต……………………………………… ………/…………/………
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก
ความเห็นหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา/โครงการ
…………………………………………………….…......................…
…………………………………………………….…........….............
……………………………………….……………………………...…
………………………………………….………….…………………
ลงนาม ….…………….……….……………………
ลงนาม ….…………….……….……………………
(...................................................................)
(...................................................................)
………/…………/…...….
………/…………/…...….
(สําหรับเจาหนาทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัย)
1. เรียน คณบดี
2.  อนุมัติ และ /หรือ  บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ
นิสิตมีคุณสมบัติครบที่จะสอบได เห็นควร
…………………………………...……….........เปนประธานการสอบ
 อนุมตั ิ  แตงตั้งประธานการสอบ
…………………………………...………..เปนผูท รงคุณวุฒิภายนอก
และผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ลงนาม …………………………….………
ลงนาม …………………………….………
……………/……………/………..
……………/……………/………..
ความเห็นของคณะกรรมการในการสอบ
 ไมขัดของ  ขัดของ เนือ่ งจาก……………………………………………….………………………………....…..…………....…
ประธานการสอบลงนาม…………………………………….. ………./………../……..
 ไมขัดของ  ขัดของ เนื่องจาก…………………………………………….……...…………………………....…..…………....…
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกลงนาม…………………………………….. ………./………../……..
กําหนดวันสอบ
วันที่ …………………………………….. เวลา …………… น. ถึง …………… น. หอง …………...........…………........…………… ชั้น ………..…..
ตึก ….……………………………………………………………….……… คณะ ………………....................………….…………… ………………...
โปรดสงคืนบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดทําเอกสารเชิญสอบกอนถึงกําหนดวันสอบไมนอยกวา 7 วัน
หมายเหตุ: แบบฟอรมคํารองฉบับนีเ้ ริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2548

พฤษภาคม 2557

ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการประจําตัวนิสิต (สําหรับหลักสูตรที่ทาํ วิทยานิพนธ์)
ในการสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ / สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ชื่อนิสิต: …………………………….………………………………… สาขา: …………………………………………………..
วันที…่ ……………………………………
วันที…่ ……………………………………
วันที…่ ……………………………………
วันที…่ ……………………………………
9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม

หมายเหตุ : กรุณาระบุวัน และช่วงเวลา โดยทําเครื่องหมาย 9ในช่วงเวลาที่ว่าง อาจารย์แต่ละท่านควรให้เวลาที่ท่านสะดวกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพื่อนิสิตสามารถนําไปใช้นัดหมายเวลาที่แน่นอนกับ
อาจารย์ท่านอื่นได้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ลงนาม)……………………………………………
(.………………………………………………………… )

………/………./………

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ลงนาม)……………………………………………
(.………………………………………………………… )

………/………./………

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ลงนาม)……………………………………………
(.………………………………………………………… )

………/………./………

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ลงนาม)……………………………………………
(.………………………………………………………… )

………/………./………

กันยายน 2560

แบบเสนอชื่อประธานการสอบ
และชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ชื่อนิสิต: …………………………………………………………………………………………………… รหัสประจําตัว: ………………..….………..………
ระดับปริญญา เอก  โท สาขาวิชาเอก: …….………………………………………………..…………..….…..… (รหัสสาขา: X….….…)
หมวดวิชา: (ถ้ามี) …….……………..………………… ภาควิชา: …………….………………………… วิทยาเขต: ……………………………………
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ: ………………………………………………………………...………………….….……………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………………

เรียน หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ
เพื่อโปรดเสนอชื่อประธานการสอบ และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู้/สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
………………………….…………………………………
(……………………………………………………………)
…..……/……..…/…..……
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ทปี่ รึกษาค้นคว้าอิสระ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการ ขอเสนอชื่อประธานการสอบและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มาเพื่อพิจารณาชื่อละ 3 ท่าน ดังนี้
ประธานการสอบ
ชื่อ - นามสกุล

รหัสอาจารย์

1. …………………………………………………………………………………………..……..………… …………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………..………………….. …………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………..………………..… …………………………………………

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา)

ตําแหน่งทางวิชาการ

1. ………………………………………………………………………………………..………… ………………… ……………………………
2. ………………………………………………………………………………………..………… ………………… ……………………………
3. ………………………………………………………………………………………..………… ………………… ……………………………
………………………….…………………………………
(……………………………………………………………)
…..……/……..…/…..……
หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานโครงการ
กรกฎาคม 2556

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วพ.06-1

แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
(สําหรับนิสิตแผน ข)
ชื่อนิสิต (นาย/ นาง/ นางสาว/ ยศ [เต็ม] )………………………….………………………นามสกุล…………….…..…………..….……….…......
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา ……….…....................................................................................................... (รหัสสาขา…..............)
รหัสประจําตัว ….…….....................…..... ภาควิชา ……….…...............................................วิทยาเขต …………………….……………..
ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ที่ตรวจสอบจากเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว
(เฉพาะหน้าแรกที่ปรากฏข้อมูล Similarity Index)
ลายมือชื่อนิสิต …………………..…………….....…………………………………
(………………………………..…………….……...............……)
..…….....……/……..…..……/……........….
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักต่อ Similarity Index
ข้าพเจ้า ………………………………………………………….ได้ตรวจสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้ว
พบว่ามีค่า Similarity Index เท่ากับ ...................% และข้าพเจ้าได้พิจารณาตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อมูลที่แสดงจาก
โปรแกรมดังกล่าวแล้ว พบว่าอยู่ในระดับที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ จึงเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้
ความเห็นเพิ่มเติม .....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก ………………………………….……………….............……
(………………………………………….……................……)
..…….....……/……..…..……/……........….

