บว. 39
คำร้ องขอขยำยเวลำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่ น
(ตามประกาศ บว.ฉบับที่ 80/2548.)
เรียน

คณบดี .................................................................. (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด)

ข้ าพเจ้ า (นาย นาง นางสาว) ............................................................. รหัสประจาตัว ....................................
นักศึกษาระดับ  ปริ ญญาโท แผน............ ปริ ญญาเอก แบบ.............. สาขาวิชา................………….................
ระบบการศึกษา ภาคปกติ  โครงการพิเศษ  นานาชาติ  ภาษาอังกฤษ .
เข้ าศึกษาตังแต่
้ ภาคการศึกษา  ต้ น  ปลาย ปี การศึกษา............และได้ ใช้ เวลาในการศึกษาครบระยะเวลาสูงสุดของ
หลักสูตรในภาคการศึกษา.................ปี การศึกษา.................. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอขยายเวลาการสาเรจ จการศึกษา
ครัง้ ที่ ........... ในภาคการศึกษา  ต้ น  ปลาย ปี การศึกษา .......................... เนื่องจาก........................................
................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นเงื่อนไขการสาเรจจการศึกษาทัว่ ไปแล้ ว ดังนี ้
[ ] สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
[ ] เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร (GPA) มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.00 (เฉพาะหลักสูตรที่มีรายวิชาเรี ยน)
[ ] ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ
[ ] สอบวิทยานิพนธ์ผา่ น
[ ] ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
แต่อยูร่ ะหว่างรอการยอมรับให้ ตพี ิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ ทีห่ ลักสูตรกาหนด รายละเอียดในเอกสารที่แนบ
ประกอบการพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ …………………

ลงชื่อ .....................................................นักศึกษา
(......................................................)
วันที่ .......................................................

เอกสารประกอบการยื่นคาร้ อง
[ ] หนังสือรับรองผลการเรี ยน (transcript) [ ] ผลการสอบภาษาอังกฤษ
[ ] ผลการสอบวิทยานิพนธ์
[ ] หลักฐานการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
[ ] สาเนาบทความที่สง่ ไปขอตีพิมพ์
[ ] หนังสือนาส่งบทความที่สง่ ไปขอตีพิมพ์พร้ อมชื่อวารสารหรื อสถาบัน
[ ] อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................

พลิกด้านหลัง
หลัง

ผลกำรพิจำรณำกำรขอขยำยเวลำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
1. อำจำรย์ ท่ ปี รึกษำหลัก
2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
 เหจนชอบ
 เหจนชอบ
 ความเหจนอื่น ...........................................................  ความเหจนอื่น .........................................................
................................................................................
.............................................................................
................................................................................
.............................................................................
................................................................................
.............................................................................
ลงชื่อ ..........................................
(.........................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ ............/................../...........
3. งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ
เรี ยน คณบดี
ได้ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ วถูกต้ องและครบถ้ วน
นักศึกษามีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงื่อนไข ระเบียบ และ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้ อง
ลงชื่อ ....................................................
(......................................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ .........../.................../...............

ลงชื่อ ..............................................
ประธานหลักสูตร
(..................................................)
วันที่ ........../................/..............
4. คณบดี (คณะที่นักศึกษำสังกัด)
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.................................................
………………………………………………………..
สาเนาแจ้ ง นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และสานัก
บริ หารและพัฒนาวิชาการ
ลงชื่อ .................................................
(.................................................)
คณบดี
วันที่ ............/..................../..................

5. งำนบริกำรกำรศึกษำคณะ
แจ้ งกลุม่ ภารกิจรับเข้ าศึกษา สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
ลงชื่อ ....................................................
(......................................................)
ผู้ดาเนินการ
วันที่ .........../.................../...............
หมำยเหตุ 1.นักศึกษาต้ องยื่นคาร้ องขอขยายเวลาการสาเรจ จการศึกษา ที่ผา่ นความเหจนชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและประธานหลักสูตร ต่องานบริ การการศึกษาคณะ เพื่อเสนอต่อคณบดีอนุมตั ิ ก่อนสิ ้นสุด
เวลาการมีสถานภาพการเปจ นนักศึกษาอย่างน้ อย 30 วัน และให้ คณะพิจารณาการอนุมตั ิให้ แล้ ว
เสรจ จภายใน 15 วัน (วันสิ ้นสุดสถานภาพการเปจ นนักศึกษาให้ เปจ นไปตามปฏิทินการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาของแต่ละปี การศึกษา)
2. งานบริการการศึกษา สาเนาแจ้ งการอนุมตั ใิ ห้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบภายใน 15 วัน

