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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....................................................................................................................................................................... 
 

ส าหรับนักศึกษาตรวจสอบโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  
  ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ไทย/อังกฤษ ซ่ึงตรงกับ 
   เค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บวล.07-1) (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง) 
   ค าร้องขอเปล่ียนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธข์ั้นสุดท้าย (บวล.12-1) (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชื่อเรื่อง) 
    และตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์จาก 5 ส่วนของเล่ม ดังนี้ 
   ปกนอก     ใบรับรองวิทยานิพนธ์     บทคัดย่อไทย/อังกฤษ     ปกใน      หน้าค าน า 
  ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล และวุฒิการศึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดใีห้   
ถูกต้อง ในทุกที่ท่ีปรากฏ 
  ตรวจสอบแผ่นซีดี (CD) ท้ังนี้ข้อมูลในแผ่นจะต้องครบถ้วนถูกต้องตรงตามต้นฉบับวิทยานิพนธ์ทุกประการ 
 

 
 
 

ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของเอกสาร 
 1)   ค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บวล.11) ท่ีมีการลงนามในทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว 
 2)    แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (บวล.13) และเอกสารการยอมรับให้ตีพิมพ์จากส านักพิมพ์ หรือเอกสารท่ี ตีพิมพ์แล้ว 
 3)    ใบรับรองวิทยานิพนธ์ท่ีมีการลงนามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายแล้ว ตามจ านวนที่นักศึกษาจะเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ 
 4)    บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 
 5)     บทความวิจัยซ่ึงพิมพ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อม CD 2 แผ่น 
 6)    ค าร้องขอจบการศึกษา 1 ฉบับ 
 7)    รูปถ่ายสีชุดครุยปริญญาของแต่ละหลักสูตร (1 น้ิว 2 รูป 2 น้ิว 2 รูป) 
 8)    ค าร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย 1 ฉบับ 
 9)   แผ่นซีดี (CD) บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ 2 แผ่น 
10)   อื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น  สไลด์  เทป � วีดิทัศน์ ระบ…ุ……………………….............................…………….…............................................................... 
 
 
 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลัยลงนาม……………………………….…………………....... 
       วันท่ี…………………………………………………........ 
 

ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัยไดต้รวจสอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนคณบดเีพื่อโปรดลงนาม 
ลงนาม................................................................................................. 
วันที่................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

(ประทับตรา) 

หมายเหต:ุ แผ่นซีด ี(CD) ที่นักศึกษาส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยน้ัน ภายในแผ่นจะต้องมีเนื้อหาและรปูแบบเหมือนเล่มวทิยานิพนธ์ทุกประการ หากตรวจสอบแล้ว 
พบว่าแผ่นซีด ี(CD) น้ันมีเน้ือหาไม่สมบูรณ ์บัณฑติวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่จบการศึกษาภายในภาคการศึกษาน้ันๆ และนักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไข 

ให้เสร็จสิ้นเพื่อขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

รายการที่ใช้เครื่องหมาย   หมายถึงไม่ต้องแก้ไข 
ถ้าใช้เครื่องหมาย X หมายถึงต้องท าการเพิ่มเติม/แก้ไข 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

บวล.12 



 
 
 

1. นักศึกษาส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ ์1 ฉบับ (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) และ ค าร้อง บวล.13 พร้อมหลักฐานประกอบการจบการศึกษา ตามที่ก าหนดในค าร้อง บวล.13 
 ภายใน 4 สัปดาห ์หลังสอบปากเปลา่ขัน้สุดท้าย โดยให้เรียงเอกสารตามล าดับ 1 – 12 
2. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบต้นฉบับ และหลักฐานหากถกูต้องแล้วจะประทับตรา “จัดท ารปูเล่มได”้ ลงในค าร้อง บวล.12 
3. ส่งเล่มวิทยานิพนธ,์ แบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ บวล.12 และแผ่นซีดี (CD) 
4. ลงนามในสมุดลงทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมคืนแบบฟอร์ม บวล.12 ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 สัปดาหห์ลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 

 
 
 

 ในการจัดส่งแผ่นซีดี (CD) 2 แผ่น โดยนักศึกษาจะต้องแยกโฟลเดอร์เป็น 2 โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่ 1 ให้จัดท าในโปรแกรม Microsoft Word (.doc) และ 
โฟลเดอร์ที่ 2 ให้จัดท าในโปรแกรม Adobe Acrobat (.pdf) โดยข้อมูลในแผ่นจะต้องครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามต้นฉบับวิทยานิพนธ์ทุกประการ หากตรวจสอบแล้ว
พบว่าแผ่นซีดี (CD) นั้นมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่จบการศึกษาภายใน   ภาคการศึกษานั้นๆ และนักศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขให้
เสร็จสิ้นเพื่อขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
 

รายละเอียดการต้ังชื่อไฟล์: (ทุกไฟล์ที่บันทึกให้วงเล็บรหัสประจ ำตัวนักศึกษำไว้ด้วย) 

ไฟล์ที่ รายละเอียดในไฟล์ 
ชื่อไฟล์ 

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 (รหัสนกัศึกษา).doc  4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (รหัสนกัศึกษา). pdf 
5. กิตติกรรมประกาศ  5) กิตติกรรมประกาศ (รหัสนกัศึกษา).doc  5) กิตติกรรมประกาศ (รหัสนกัศึกษา). pdf 
6. สารบัญ (สารบัญ สารบัญตาราง และ

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

7. บทต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ (ใหแ้ยก
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. ประวัติผู้วิจยั 14) ประวัติผู้วิจยั (รหัสนกัศึกษา).doc 14) ประวัติผู้วิจยั (รหัสนกัศึกษา). pdf 

 

เขียนช่ือ-นามสกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา ที่แผ่นซีด ีและเขียนรายละเอียดบนปกซีด ี(CD) ดังตัวอย่าง 
 

 รายละเอียดบนแผ่นซีดี  รายละเอียดบนปกซีดี 
 
 
 
 
 

 
 
                                 ชือ่-สกุล ……………………………........ 
                           รหัสประจ าตัวนกัศึกษา …………… 
                                   สาขาวิชา ……………… 

 

ขั้นตอนในการส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 

การส่งแผ่นซีดี (CD) 

ชื่อ-สกุล……………………………………………......................... 
รหัสประจ าตัว ……………………………….…………………........ 
สาขาวิชา……………………………………......................…….... 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย……………………………….……….…..…….... 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ…………………………...……………..….... 
จ านวน ………. โฟลเดอร์ ....... ไฟล์ 

 


