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***********************************************************************************************************************   
 

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
 

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกติ  พิเศษ 
  

รหัสประจําตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายเม่ือวันที่....................................................................................................................................................................... 
 

สําหรับนักศึกษาตรวจสอบโดยทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง  
  ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ์ไทย/อังกฤษ ซ่ึงตรงกับ 
   เค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีไดร้ับการอนุมัติแล้ว  คําร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ ์(บวล.07-1) (กรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงชื่อเรื่อง) 
   คําร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (บวล.12-1) (กรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงชื่อเรื่อง) 
    และตรวจสอบความถูกต้องตรงกนัของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์จาก 5 ส่วนของเล่ม ดังนี้ 
   ปกนอก     ใบรับรองวิทยานิพนธ ์    บทคัดย่อไทย/อังกฤษ     ปกใน      หน้าคํานาํ 
  ตรวจสอบความถูกต้องของตาํแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล และวุฒิการศึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา ประธานหลกัสตูร และคณบดีให ้   
ถูกต้อง ในทุกท่ีท่ีปรากฏ 
  ตรวจสอบแผน่ซีดี (CD) ท้ังนี้ข้อมูลในแผ่นจะต้องครบถ้วนถกูต้องตรงตามต้นฉบับวทิยานิพนธ์ทุกประการ 
 

 
 
 

สําหรับบัณฑติวิทยาลยั ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของเอกสาร 
 1)   คําร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ์(บวล.11) ท่ีมีการลงนามในทุกสว่นเรยีบร้อยแล้ว 
 2)    แบบฟอรม์การตีพมิพ์ผลงานวิทยานิพนธ ์(บวล.13) และเอกสารการยอมรับให้ตีพมิพ์จากสํานักพิมพ ์หรือเอกสารที ่ตีพิมพ์แล้ว 
 3)    ใบรับรองวิทยานิพนธ์ท่ีมีการลงนามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายแลว้ ตามจํานวนที่นกัศึกษาจะเข้าเล่มฉบับสมบูรณ ์
 4)    บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 1 ฉบับ 
 5)     บทความวิจัยซ่ึงพมิพ์ตามแบบฟอรม์ของบณัฑิตวิทยาลัย พรอ้ม CD 2 แผ่น 
 6)    คําร้องขอจบการศกึษา 1 ฉบับ 
 7)    รูปถ่ายสีชุดครุยปริญญาของแตล่ะหลักสตูร (1 นิ้ว 2 รปู 2 นิว้ 2 รูป) 
 8)    คําร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย 1 ฉบบั 
 9)   แผ่นซีด ี(CD) บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 2 แผ่น 
10)   อื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น  สไลด ์  เทป � วีดิทัศน์ ระบุ………………………….............................…………….…............................................................... 
 
 
 สําหรับเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม……………………………….…………………....... 
       วันที่…………………………………………………........ 
 

สําหรับบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนคณบดีเพ่ือโปรดลงนาม 
ลงนาม................................................................................................. 
วันที่................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

(ประทับตรา) 

หมายเหตุ: แผ่นซีดี (CD) ที่นักศึกษาส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ภายในแผ่นจะต้องมีเนื้อหาและรูปแบบเหมือนเล่มวิทยานิพนธ์ทุกประการ หากตรวจสอบแล้ว 
พบว่าแผ่นซีดี (CD) นั้นมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่จบการศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นๆ และนักศึกษาจะต้องดําเนินการแก้ไข 

ให้เสร็จสิ้นเพ่ือขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

รายการที่ใช้เครื่องหมาย   หมายถึงไม่ต้องแก้ไข 
ถ้าใช้เครื่องหมาย X หมายถึงต้องทําการเพิ่มเติม/แก้ไข 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คําร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

บวล.12 



 
 
 

1. นักศึกษาส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) และ คําร้อง บวล.13 พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา ตามที่กําหนดในคําร้อง บวล.13 
 ภายใน 4 สัปดาห ์หลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยให้เรียงเอกสารตามลําดับ 1 – 12 
2. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบต้นฉบับ และหลักฐานหากถูกต้องแล้วจะประทับตรา “จัดทํารูปเล่มได้” ลงในคําร้อง บวล.12 
3. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ บวล.12 และแผ่นซีดี (CD) 
4. ลงนามในสมุดลงทะเบียนผู้สําเร็จการศึกษา พร้อมคืนแบบฟอร์ม บวล.12 ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 สัปดาห์หลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 
 
 
 

 ในการจัดส่งแผ่นซีดี (CD) 2 แผ่น โดยนักศึกษาจะต้องแยกโฟลเดอร์เป็น 2 โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่ 1 ให้จัดทําในโปรแกรม Microsoft Word (.doc) และ 
โฟลเดอร์ที่ 2 ให้จัดทําในโปรแกรม Adobe Acrobat (.pdf) โดยข้อมูลในแผ่นจะต้องครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามต้นฉบับวิทยานิพนธ์ทุกประการ หากตรวจสอบแล้ว
พบว่าแผ่นซีดี (CD) นั้นมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่จบการศึกษาภายใน   ภาคการศึกษานั้นๆ และนักศึกษาจะต้องดําเนินการแก้ไขให้
เสร็จส้ินเพื่อขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
 

รายละเอียดการตั้งชื่อไฟล์: (ทุกไฟล์ที่บันทึกให้วงเล็บรหัสประจําตัวนักศึกษาไว้ด้วย) 
ชื่อไฟล์ ไฟล์ที่ รายละเอียดในไฟล์ Program Microsoft Word Program Adobe Acrobat 

1. ปกนอกและปกใน  1) ปกนอกและปกใน (รหัสนักศึกษา).doc  1) ปกนอกและปกใน (รหัสนักศึกษา).pdf 
2. หน้าอนุมัติผล  2) หน้าอนุมัติผล (รหัสนักศึกษา).doc  2) หน้าอนุมัติผล (รหัสนักศึกษา). pdf 
3. บทคัดย่อภาษาไทย  3) บทคัดย่อภาษาไทย (รหัสนักศึกษา).doc  3) บทคัดย่อภาษาไทย (รหัสนักศึกษา). pdf 
4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (รหัสนักศึกษา).doc  4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (รหัสนักศึกษา). pdf 
5. กิตติกรรมประกาศ  5) กิตติกรรมประกาศ (รหัสนักศึกษา).doc  5) กิตติกรรมประกาศ (รหัสนักศึกษา). pdf 
6. สารบัญ (สารบัญ สารบัญตาราง และ

สารบัญภาพ) 
 6) สารบัญ (รหัสนักศึกษา).doc  6) สารบัญ (รหัสนักศึกษา). pdf 

7. บทต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ (ให้แยก
บันทึกไฟล์เป็นบท ๆ ไป) 

 7) บทที่ 1 (รหัสนักศึกษา).doc 
 8) บทที่ 2 (รหัสนักศึกษา).doc 
 9) บทที่ 3 (รหัสนักศึกษา).doc 
10) บทที่ 4 (รหัสนักศึกษา).doc 
11) บทที่ 5 (รหัสนักศึกษา).doc 

 7) บทที่ 1 (รหัสนักศึกษา). pdf 
 8) บทที่ 2 (รหัสนักศึกษา). pdf 
 9) บทที่ 3 (รหัสนักศึกษา). pdf 
10) บทที่ 4 (รหัสนักศึกษา). pdf 
11) บทที่ 5 (รหัสนักศึกษา). pdf 

8. บรรณานุกรม 12) บรรณานุกรม (รหัสนักศึกษา).doc 12) บรรณานุกรม (รหัสนักศึกษา). pdf 
9. ภาคผนวก 13) ภาคผนวก (รหัสนักศึกษา).doc 13) ภาคผนวก (รหัสนักศึกษา). pdf 
10. ประวัติผู้วิจัย 14) ประวัติผู้วิจัย (รหัสนักศึกษา).doc 14) ประวัติผู้วิจัย (รหัสนักศึกษา). pdf 

 

เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา ท่ีแผ่นซีดี และเขียนรายละเอียดบนปกซีดี (CD) ดังตัวอย่าง 
 

 รายละเอียดบนแผ่นซีดี  รายละเอียดบนปกซีดี 
 
 
 
 
 

 
 
                                 ชื่อ-สกุล ……………………………........ 
                           รหัสประจําตัวนักศึกษา …………… 
                                   สาขาวิชา ……………… 
 

ขั้นตอนในการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ ์

การส่งแผ่นซดีี (CD) 

ชื่อ-สกุล……………………………………………......................... 
รหัสประจําตัว ……………………………….…………………........ 
สาขาวิชา……………………………………......................…….... 
ชื่อเรื่องภาษาไทย……………………………….……….…..…….... 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ…………………………...……………..….... 
จํานวน ………. โฟลเดอร์ ....... ไฟล์ 
 


