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

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

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
 

สอบวิทยานิพนธข์ั้นสุดท้ายเมื่อวันที่....................................................................................................................................................................... 
ช่ือ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก........................................................................................................................................................ 
นักศึกษาตรวจสอบ โดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  
  การอ้างอิงในเนื้อหา มีจ านวนตรงกับในเอกสารและสิ่งอ้างอิง……………….................……………….............................………………………. 
  เอกสารและสิ่งอ้างอิง พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคูม่ือวิทยานิพนธ์/ Template ………………………….................……................…..…… 
  ภาคผนวก พิมพ์ถูกต้องตามรปูแบบในคู่มือวิทยานิพนธ์/ Template ………………….……………….................................…………………… 
  การเว้นบรรทัด………………………………………………………..………………………………..............................……...…….................……………….. 
  การวางล าดับและการวางหัวข้อ พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคู่มอืวิทยานิพนธ/์ Template ……….….……….................………………….. 
  ตาราง/ตารางผนวก พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคูม่ือวิทยานิพนธ์/ Template …………………………….….................………………..…..... 
  ภาพ/ภาพผนวก พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคูม่ือวิทยานิพนธ์/ Template ………………………...........…...............................………….... 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
  ใบรับรองวิทยานิพนธ…์……………………………………………………………………..………………………..................................…….........………….. 
  หน้าปกใน  พิมพ์ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด………………….……………….................................………………………............... 
  บทคัดย่อ ไทย /อังกฤษ พิมพ์ตามรูปแบบที่บัณฑติวิทยาลยัก าหนด.................................................................................................... 
  สารบัญ  สารบญัตาราง  สารบัญภาพ…................................................................................................................................... 
  การเว้นขอบกระดาษ……………………………………………….………………………………………….…………......................................................... 
  ขอบบนเว้น 1 ½ นิ้ว (จากขอบบนถึงฐานตัวอักษร)  ขอบล่างเว้นไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
  ขอบซ้ายเว้น 1 ½ นิ้ว  ขอบขวาเว้น 1 นิ้ว 
  การย่อหน้า……………………………….…....…………………….….................………………..…............…….......................................................... 
  การพิมพ์หมายเลขหน้า………..........…...............................…………....................…................................................................................. 
  เว้นจากขอบบนถึงฐานตัวอักษรเทา่กับ 1 นิ้ว  เว้นจากขอบกระดาษดา้นขวาถึงตัวอักษรเท่ากับ 1 นิ้ว 
  อื่น ๆ……..........…...............................…………....................…................................................................................................................ 
              ............................................................................................................................................................................................................. 
 
 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลัยลงนาม……………………………….…………………....... 
       วันท่ี…………………………………………………........ 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับนักศึกษา 
          ลงนามรับทราบรายการที่ต้องแก้ไขด้านบน 
 

          ลงนาม.......................................................................................... 
          วันที่.............................................................................................. 

ส าหรับอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
          ลงนามรับทราบการแก้ไขของนักศึกษา 
 

          ลงนาม.......................................................................................... 
          วันที่.............................................................................................. 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

บวล.11 
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1. กรอกข้อมูลในหนา้แรก (ส่วนของนักศึกษา) ให้ครบถ้วน 
2. นักศึกษาต้องผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายก่อนจึงสามารถขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานพินธ์ โดยยื่นค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ์(บวล.11)           
 พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (เข้าเล่มปกอ่อน) จ านวน 1 เล่ม 
3. วิทยานพินธ์ฉบับร่าง ประกอบดว้ยเนื้อเรื่องเรียงล าดับดังนี้ 
 1) ปกนอก 
 2) ใบรับรองวิทยานิพนธ ์(พิมพ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด โดยคณะกรรมการยังไม่ต้องลงนาม) 
 3) หน้าปกใน 
 4) บทคัดย่อ (พิมพ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการยังไม่ต้องลงนาม) 
 5) กิตติกรรมประกาศ 
 6) สารบัญ 
 7) สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
 8) สารบัญภาพ (ถ้าม)ี 
 9) ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ (ถ้ามี) 
 10) ประมวลศัพท ์(ถ้าม)ี 
 11) เนื้อหา 
 12) บรรณานุกรม 
 13) ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 14) ประวัติผู้วิจยั 
4. ประมาณ 5 วันท าการ (หรือตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย) นักศึกษาขอรับวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานพินธ์ (บวล.11) คืน 
5. นักศึกษาลงนามรับทราบในค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บวล.11) และท าการแก้ไขวิทยานิพนธ์ทั้งเนื้อหาและรปูแบบตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย และบัณฑิตวิทยาลยัแล้ว จึงน าแบบฟอร์ม บวล.11 เสนอประธานกรรมการ/อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพือ่ลงนามรับทราบ 
 
 
 
 

1. นักศึกษาส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ ์1 ฉบับ (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) และ ค าร้อง บวล.12 พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา ตามที่ก าหนดในค าร้อง บวล.12 
 ภายใน 4 สัปดาห ์นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาสอบวิทยานพินธ์ขั้นสุดทา้ย 
2. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบต้นฉบับ และหลักฐานหากถกูต้องแล้วจะประทับตรา “จัดท ารปูเล่มได”้ ลงในค าร้อง บวล.12 
3. ส่งเล่มวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ,์ แบบฟอร์ม บวล.12 และแผ่นซีดี (CD) 
4. ลงนามในสมุดลงทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมคืนแบบฟอร์ม บวล.12 ให้กบับัณฑิตวิทยาลยั ภายใน 5 สัปดาห์หลงัสอบวิทยานพินธ์ขั้นสุดทา้ย ทั้งนี้ให้ถือว่า 
 วันที่นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ ์เป็นวนัที่นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์แล้ว 
 
 

แผ่นซีดี (CD) ที่นักศึกษาส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ภายในแผ่นจะต้องมีเนื้อหาและรูปแบบเหมือนเล่มวิทยานิพนธ์ 
ทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นซีดี (CD) นั้นมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษา 

ไม่จบการศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นๆ และนักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น 
เพ่ือขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

 

การขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

แนวปฏิบัติในการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 


