ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ประจาปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
……………………………………
ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์สาหรับ
นั กศึกษาหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ (รหั ส ๕๖) และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ
นั ก ศึ ก ษาหลั กสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณฑิ ต รุ่น ที่ ๓ (รหั ส ๕๘) และ รุ่ น ที่ ๔ (รหั ส ๕๙) ประจ าปี
การศึกษา ๑/๒๕๖๐ ดังนี้
วั น ที่ ๙ – ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ให้ นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การส่ ง ค าร้ อ งขอสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์พร้อมเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษารุ่นที่ ๓ (รหัส ๕๘) และ รุ่นที่ ๔ (รหัส๕๙) และ
ดาเนินการส่งคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ (รหัส ๕๖)
วันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักศึกษาดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ และสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอนในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา และดาเนินการส่งเอกสารภายในกาหนดดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(อาจารย์ ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

TH2
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
แบบขออนุมัติสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
------------------------------------ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….……รหัส...……………….………..
เป็ นนักศึกษา หลักสู ตร ……………….……………..สาขาวิชา ………………………….รุ่ นที่………..….

 ระบบในเวลาราชการ  ระบบนอกเวลาราชการ
ขออนุมตั ิสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1. ชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์
(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………..…….…………
……………………………………………………………………………………………...……………
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ได้ ส่ งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จานวน…5…ฉบับ
เรี ยนที่ยนื่ ขอสอบ เพื่อใช้ในการสอบเค้าโครง

 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในภาค

ลงชื่อ………………………..……………..นักศึกษา
(…………………………………….)
วันที่……เดือน………………พ.ศ…………
2. คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้ว
ลงชื่อ………………………………….. ประธานกรรมการ
(………………………………….)
ลงชื่อ………………………………….. กรรมการ
(………………………………….)
ลงชื่อ………………………………….. กรรมการ
(………………………………….)

3. ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้ (จานวน 4-5 คน)
1 ………..………………………… ประธานกรรมการ (ผูแ้ ทนคณะกรรมการ)
2 …………………..……………… กรรมการ (ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
3 ………………………..………… กรรมการ (กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
4 ………………………..………… กรรมการ ( ผูเ้ ชี่ยวชาญ)
5 ………………………...………… กรรมการและเลขานุการ (กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
4. กาหนดให้มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ในวันที่……….เดือน…………….พ.ศ………..เวลา…………..น.
สถานที่…………….……………………อาคาร……………………………………
คณะ………………..…………………………………………….
ลงชื่อ………………………..……………
(…………………………………….)
เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
วันที่……เดือน………………พ.ศ…………
5. ความเห็นของประธานคณะกรรมการสาขา

 ควรอนุมตั ิ
 ไม่ควรอนุมตั ิ
เนื่องจาก……………….…………………………………………………………………………..……………
ลงชื่อ………………………………….…..
(ประธานคณะกรรมการประจาสาขา)
วันที่……เดือน………………พ.ศ…………
6. ความเห็นคณบดี

 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
เนื่องจาก……………………………………………………………………………...…………………………..
ลงชื่อ………………………………….…
(……………………………………)
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
วันที่……เดือน………………พ.ศ…………

TH5
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
------------------------------------ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………… รหัส ………………………
เป็ นนักศึกษา หลักสู ตร ……………….………………… สาขาวิชา ….……………………. รุ่ นที่…….

 ระบบในเวลาราชการ  ระบบนอกเวลาราชการ
ตามที่ขา้ พเจ้าได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิพนธ์ได้ต้ งั แต่วนั ที่……..เดือน…………….พ.ศ…………….
ขณะนี้ขา้ พเจ้าได้เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็ จแล้ว จึงมีความประสงค์ขออนุมตั ิสอบวิทยานิพนธ์โดย
ได้ส่งเอกสาร ดังนี้

 วิทยานิพนธ์ จานวน 5 เล่ม
 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ

 Transcript 1 ฉบับ
 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ยนื่ ขอสอบ
ลงชื่อ……………………………… นักศึกษา
(…………………………….)
วันที่……เดือน………………พ.ศ…………

1. ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ…………………………….… ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(………………………………)
ลงชื่อ…………………………….… กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(………………………………)
ลงชื่อ…………………………….… กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(………………………………)
วันที่……เดือน………………พ.ศ…………

2. ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจาสาขา
ควรอนุมตั ิให้สอบวิทยานิพนธ์ได้ ในวันที่ ………เดือน…….………..พ.ศ…..…เวลา.………….น.
อาคาร………………………คณะ………………………………ห้อง………………………………
และขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ ดังนี้ (4-5 คน)
1) ………………………………………..
2)
3)
4)
5)

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

ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ประจา)
กรรมการสอบ
(ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
กรรมการสอบ
(กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
กรรมการสอบ
(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการและเลขานุการ
(กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)

ลงชื่อ………………………… ประธานกรรมการบริ หารประจาสาขา
(………………………………….)
วันที่………เดือน………………พ.ศ…..……..
3. ความเห็นของคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์

 ควรอนุมตั ิ
 ไม่ควรอนุมตั ิ
เนื่องจาก……….…………………………………………….……………….……………………………….
ลงชื่อ…………………………………………
(………………………………………..)
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
วันที่………เดือน………………พ.ศ……
หมายเหตุ 1. ประธานกรรมการสอบและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อมี ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์
2. นักศึกษามีสิทธิ์เสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากได้ รับอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์ ได้ ไม่น้อยกว่า 90 วัน

