
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
 

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

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 ลายมือช่ือนักศึกษา........................................................... 
 ...................../..................../.................. 
 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

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

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

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 ความเห็นประธานหลักสตูร 

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

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

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลยั) 
 

เรียน คณบดี 
.................................................................... 
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  เจ้าหน้าที ่
  .............../...................../................... 

เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัต ิ
 
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  รองคณบดี 
  .............../...................../................... 

  
 อนุมัติ 
  
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  คณบดี 
  .............../...................../................... 

 

บวล.01 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องทั่วไป 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
 
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 

ระดับปริญญา  เอก  โท 
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  

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

รหัสวิชา 
 
 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

ประเภทวิชา 
(บังคับ/เลือก) 

 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

รวม 

จ านวน 
หน่วยกิต 

 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

ประเภท 
การลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
หมายเหตุ : 1. เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 2 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่แรกเข้า ท้ังนี้ 
 ควรด าเนินการหลังจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษาได้รับการอนมุัติแล้ว 
 2. ใหน้ักศึกษาส าเนาแผนการเรียน ที่ได้รับการอนมุัติแล้วให้กับอาจารย์กรรมการที่ปรึกษา 
 
 

บวล.02 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องเสนอแผนการเรยีน 
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รายวิชาเง่ือนไข/อื่นๆ 

รหัสวิชา 
 
 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

ประเภทวิชา 
(บังคับ/เลือก) 

 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

รวม 

จ านวน 
หน่วยกิต 

 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

ประเภท 
การลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
การสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ผ่านการทดสอบ  ลงทะเบียนเรียน 
  น าผลการสอบมาขอเทียบ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
  ลายมือชื่อนักศึกษา....................................................... 
   ................/..................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์
 
 

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

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

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

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

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

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

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

ลงนาม 
 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 
 

........../............/.......... 
 

........../............/.......... 
 

........../............/.......... 

 
  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลยั) 
 
เรียน คณบดี 
 นักศึกษามีหน่วยกิตและวิชาเรยีนครบ
ตามข้อบังคับฯ และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว 
 
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
    เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
  .............../...................../................... 

เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัต ิ
 
 
 
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  รองคณบดี 
  .............../...................../................... 

  
 อนุมัติ 
  
 
 
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  คณบดี 
  .............../...................../................... 

 
 

แผนการเรียนฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองว่าถูกต้องครบตามหลักสูตรข้อบังคับฯ และเงื่อนไขของภาควิชาแล้ว 
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  

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

มีความประสงค ์    ขอแต่งตั้ง   ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ดังนี ้
 

 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

คุณวุฒิสูงสุด 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

........../............/.......... 
 

........../............/......... 
 

........../............/......... 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชุดเดิม (กรณีขอเปลี่ยนแปลง) 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

คุณวุฒิสูงสุด 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

........../............/.......... 
 

........../............/......... 
 

........../............/......... 
 

  ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................... 
   ................/......................../................ 
 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 

ลงนาม.............................................................. 
 (..............................................................) 
 ................../......................./................... 

ความเห็นประธานหลักสูตร 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 

ลงนาม.............................................................. 
 (..............................................................) 
 ................../......................./...................  

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) 
เรียน คณบดี 
คณะกรรมการฯ ที่ขอแต่งตั้ง/เปลีย่นแปลงถูกต้องแล้ว เห็นสมควรอนุมัต ิ
 

 ............................................................ 
 ................../......................./...................  
                                     

อนุมัติ 
 

............................................................ 
คณบดี 

………./ ………./ ………. 

 

หมายเหต ุ: 1.  เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 2 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 1 ฉบับ) ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที ่2 นับตั้งแต่แรกเข้า 
 2.  กรณีเปลี่ยนแปลงให้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ชุดเดิมลงนามด้วย 
 3. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยรับอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาส าเนาค าร้องที่อนุมัติมอบใหอ้นุมัติมอบให้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมดว้ยคนละ 1 ฉบับ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอแต่งตั้ง/เปลีย่นแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

บวล.03 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
 

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

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

ข้าพเจ้าขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เร่ือง............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
โดยแนบเอกสารหัวข้อวิทยานิพนธ์มาพร้อมนี้แล้ว 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

คุณวุฒิสูงสุด 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

........../............/.......... 
 

........../............/......... 
 

........../............/......... 
 

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................... ................/......................../................ 
 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
................................................................................................. 
 

ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

ความเห็นประธานหลักสูตร 
........................................................................................... 
 

ลงนาม.........................................  ........../............/.......... 
  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) 
1. เรียน คณบดี 
 นักศึกษามีคุณสมบตัิครบท่ีจะสอบได้ เห็นควรแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานพินธ ์
โดยมี....................................................................ประธานการสอบ 
 

ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

2. บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ 
 2.1   อนุมัติให้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ ์
   ไม่อนุมัติใหส้อบหัวข้อวิทยานพินธ ์
 2.2   อนุมัติให้แต่งตั้งประธานการสอบ  
   ไม่อนุมัติให้แต่งตั้งประธานการสอบ 
 

 ลงนาม.........................................   ............/............../........... 
 
 

ความเห็นของประธานในการสอบ 
  ไม่ขัดข้อง    ขัดข้อง เนื่องจาก…………………………………………………..........…………....…............................................................................. 
 

 ประธานการสอบลงนาม….……………………….….…….......   ...………/…………/…...… 
 
 
 
 
 
ให้นักศึกษาแนบหลักฐานการเข้าฟังการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ทีอ่อกโดยบัณฑิตวิทยาลัยมีด้วย  1 ฉบับ

ก าหนดวันสอบ (ต้องให้เวลาคณะกรรมการสอบไม่น้อยกวา่ 7 วัน นับจากวันทีค่ณะกรรมการรับทราบ)   
วันที่ …………………….......................................................................……………….. เวลา ………………………………..…………… น. ถึง …………………………… น. 

ห้อง.............................................................. ชั้น ………........….. บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

บวล.04 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอสอบหัวข้อวทิยานิพนธ์ 
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ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง) 

 

ของนักศกึษา ชื่อ-สกุล………………………………………….……………….รหัสนักศึกษา.....................................หลักสูตร...................................................................สาขาวิชา.........................…………..................... 
ชื่อวิทยานิพนธ ์เร่ือง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

รายละเอียด 
วันที…่……………......……...................................... วันที่………………......……...................................... 

9.00 - 10.00 น. 11.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. 9.00 - 10.00 น. 11.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. 

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั           

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี)           

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี)           

ประธานหลกัสูตร           

เลขานุการหลักสูตร           

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลยั           

กรุณาระบุวัน และช่วงเวลา โดยท าเคร่ืองหมาย  / ในช่วงเวลาที่ว่าง อาจารย์แต่ละท่านควรให้เวลาที่ท่านสะดวกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพ่ือนักศึกษาสามารถน าไปใช้นัดหมายเวลาที่แน่นอนกับอาจารย์ท่านอื่นได้ 
สรุป: ได้นัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์กรรมการสอบทุกแล้ว รายละเอียดดังนี้ 1. สอบวันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................... เวลา...................................น. 
  2. สอบวันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................... เวลา...................................น. 
 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ลงช่ือ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ลงช่ือ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ลงช่ือ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ประธานหลักสตูร ลงช่ือ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

กรรมการและเลขานุการหลักสตูร ลงช่ือ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั ลงช่ือ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

หมายเหตุ   *  ให้นักศึกษาสอบถามวนั-เวลาท่ีสอบได้จากกรรมการสอบมาอย่างน้อย 3 วัน และบณัฑิตวิทยาลัยจะท าหน้าท่ีประสานกับนักศึกษาเพ่ือก าหนดวัน-เวลาสอบอีกคร้ัง ซึ่งการนัดสอบให้นัดสอบเฉพาะวนัจันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
 

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  

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

วิทยานิพนธ์เร่ืองเดิม.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
วิทยานิพนธ์เร่ืองใหม่............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
  ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................... 
   (..........................................................) 
   ................/......................../................ 
 
 โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรองแล้วคือ 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 
เรียน  คณบดี 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
  ลงนาม................................................ 
   (...............................................) 
   ประธานหลักสตูร 
   ................../..................../................. 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัต ิ
 

 ลงนาม............................................. 
  เจ้าหน้าที ่
 .............../................../.............                                      

 
อนุมัติ 

 
ลงนาม............................................. 

     คณบดี 
 .............../................../............. 

บวล.04-1 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................... 
 

 มีความประสงคจ์ะท าวิทยานิพนธ์และขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เร่ืองนี้โดยได้ตรวจสอบแล้วไม่ซ้ ากับผู้อื่น 
 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  ลายมือชื่อนักศึกษา................................................................... 
   (.................................................................) 
   ..................../........................../.................. 
 

 โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรองแลว้คือ 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

เรียน  คณบดี 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
  ลงนาม................................................ 
   (...............................................) 
   ประธานหลักสตูร 
   ................../..................../................. 
(ส าหรับเจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัต ิ
 ลงนาม............................................. 
  เจ้าหน้าที ่
 .............../................../.............                                      

อนุมัติ 
 

ลงนาม............................................. 
     คณบดี 

 .............../................../............. 

หมายเหตุ  นักศึกษาแนบเอกสารหัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผา่นการสอบแล้ว 1 เล่ม ต่อบณัฑิตวิทยาลัย 

บวล.05 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขออนุมตัิหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
 

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

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ/มีรายการที่ต้องแก้ไขดังนี้ 
  ค าร้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ ์(บวล.07)........................................................................................................................................ 
  ความถูกตอ้งตรงกันของช่ือเค้าโครงวิทยานิพนธ ์ไทย/อังกฤษ ในทั้ง 2 ส่วน คือ ค าร้องขออนุมตัิเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (บวล.08) และหนา้แรก
ของเค้าโครงวิทยานิพนธ.์....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
   การเขียนค าส าคญั..................................................................................................................................................................................... 
   ความถูกต้องครบถ้วนของหัวข้อ และการวางล าดับหัวข้อในการพิมพเ์ค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
บทท่ี 1 บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ค าถามในการวิจัย (ถ้ามี) 
4. สมมติฐานการวิจยั 
5. ขอบเขตการวิจัย 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
8. ข้อจ ากัดในการวิจัย (ถ้ามี) 
9. ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
10. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. แบบแผนการวิจยั 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
6. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 

 

 อื่นๆ ......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลัยลงนาม……………………………….…………………....... 
วันท่ี…………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาส่งเอกสาร ดังนี้ 
 -  ค าร้องขอตรวจรูปแบบเค้าโครงวิทยานพินธ ์(บวล.06) 1 ฉบับ – เค้าโครงวิทยานิพนธ ์1 ฉบับ 
 -  ค าร้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ ์(บวล.08) 2 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 1 ฉบับ) - ส าเนาหน้าแรกของเค้าโครงวิทยานิพนธ ์1 ฉบับ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอตรวจรูปแบบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

บวล.06 

ส าหรับนักศึกษา 
          รับทราบรายการที่ต้องแก้ไขด้านบน 
 

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

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
          รับทราบการแก้ไขของนักศึกษา 
 

          ลงนาม.......................................................................................... 
          วันที่.............................................................................................. 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  
รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
ข้าพเจ้าขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เร่ือง........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
โดยท่ีข้าพเจ้าได้ศึกษาครบตามข้อก าหนดแห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วคือ 
1. ได้ศึกษาวิชาบังคับ…….....หน่วยกติ วิชาเลือก…….....หน่วยกิต วิชาเติมเตม็…..…...หน่วยกิต วิทยานิพนธ…์.....หน่วยกิต รวม..……...หน่วยกิต 
2. แต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมวิชา ระดับบณัฑติศึกษา  ………..………………….….  
3. ได้รับอนมุัติให้สอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว เมื่อวันท่ี.............................เดือน.............................................................พ.ศ......................... 
4. ได้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์และแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และแนบมาพร้อมนี้แล้ว 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 
 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

คุณวุฒิสูงสุด 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

........../............/.......... 
 

........../............/......... 
 

........../............/......... 
 

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................... ................/......................../................ 
 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
................................................................................................. 
 

ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

ความเห็นประธานหลักสูตร 
........................................................................................................... 
 

ลงนาม.........................................  ........../............/.......... 
  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) 
1. เรียน คณบดี 
 นักศึกษามีคุณสมบตัิครบท่ีจะสอบได้ เห็นควรแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
โดยมี....................................................................ประธานการสอบ 
 

ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

2. บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ 
 2.1   อนุมัติให้สอบเค้าโครงวิทยานพินธ์ 
   ไม่อนุมัติใหส้อบเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
 2.2   อนุมัติให้แต่งตั้งประธานการสอบ  
   ไม่อนุมัติให้แต่งตั้งประธานการสอบ 
 

 ลงนาม.........................................   ............/............../........... 
 

ความเห็นของประธานในการสอบ 
  ไม่ขัดข้อง    ขัดข้อง เนื่องจาก…………………………………………………..........…………....…............................................................................. 
 

 ประธานการสอบลงนาม….……………………….….…….......   ...………/…………/…...… 
 
 

 
นักศึกษารหัสตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน ต้องยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนขอสอบจบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายอย่างน้อย 90 วัน และส าหรับ
นักศึกษารหัสปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไปให้แนบหลักฐานการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัยมาด้วย 1 ฉบับ 

ก าหนดวันสอบ (ต้องให้เวลาคณะกรรมการสอบไม่น้อยกวา่ 7 วัน นับจากวันทีค่ณะกรรมการ/ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยรบัทราบ)   
วันที่ …………………….......................................................................……………….. เวลา ……………………………… น. ถึง …………………………… น. 

ห้อง............................................... ชั้น ………........….. ตึก........................................................................ คณะ………………....................………….…………… 

บวล.07 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการสอบในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง) 
 

ของนักศกึษา ชื่อ-สกุล………………………………………….……………….รหัสนักศึกษา.....................................หลักสูตร...................................................................สาขาวิชา.........................…………..................... 
ชื่อวิทยานิพนธ ์เร่ือง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

รายละเอียด 
วันที่………………......……...................................... วันที…่……………......……...................................... วันที่………………......……...................................... 

9.00 - 11.00 น. 13.00 – 15.00 ........................... 9.00 - 11.00 น. 13.00 – 15.00 ........................... 9.00 - 11.00 น. 13.00 – 15.00 ........................... 

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั          

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี)          

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี)          

ประธานหลกัสูตร          

เลขานุการหลักสูตร          

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลยั          

กรุณาระบุวัน และช่วงเวลา โดยท าเคร่ืองหมาย /  ในช่วงเวลาที่ว่าง อาจารย์แต่ละท่านควรให้เวลาที่ท่านสะดวกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพ่ือนักศึกษาสามารถน าไปใช้นัดหมายเวลาที่แน่นอนกับอาจารย์ท่านอื่นได้ 
สรุป: ได้นัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์กรรมการสอบทุกแล้ว รายละเอียดดังนี้ 1. สอบวันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................... เวลา...................................น. 
  2. สอบวันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................... เวลา...................................น. 
 

ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์หลัก ลงชื่อ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี) ลงชื่อ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี) ลงชื่อ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ประธานหลักสูตร ลงชื่อ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

กรรมการและเลขานุการหลกัสูตร ลงชื่อ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ผู้แทนบัณฑิตวทิยาลัย ลงชื่อ................................................................................... 
 (................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

หมายเหตุ   *  ให้นักศึกษาสอบถามวนั-เวลาท่ีสอบได้จากกรรมการสอบมาอย่างน้อย 3 วัน และบณัฑิตวิทยาลัยจะท าหน้าท่ีประสานกับนักศึกษาเพ่ือก าหนดวัน-เวลาสอบอีกคร้ัง 
 * การนัดสอบให้นัดสอบเฉพาะวนัจันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น 
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***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  
รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
 มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์บางส่วน        เปลี่ยนแปลงเรื่องวิทยานิพนธ์โดยได้แนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับใหม่มาพร้อมน้ีแล้ว 
 ชื่อเรื่องภาษาไทย (เดิม) …………………………………………………………………................…….............................................………....................................... 
............................................................................................................................. .................................................................................................................... 
 ชื่อเรื่องภาษาไทย (เปลี่ยนเป็น) …………………………………………………………………................…….............................................……… ........................... 
......................................................................................................... ....................................................................................................................... ................. 
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (เดิม) …………………………………………………………………................…….............................................……….................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................... ..................... 
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (เปลี่ยนเป็น) …………………………………………………………………................……........................................………........................... 
........................................................................................................... ..................................................................................................................... ................. 
อื่นๆ.………………….…….………………….…….………………….…….………………….…………….…..........…….…...............................................…… ..................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ................. 
 

  ลายมือชื่อนักศึกษา................................................................... 
   (.................................................................) 
   ..................../........................../.................. 
 
 โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรองแลว้คือ 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

 
 
 

ความเห็นประธานหลักสูตร
.................................................................... 
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  ประธานหลักสูตร 
  .............../...................../................... 

เรียน คณบดี 
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนมุตัิ 
 

ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  เจ้าหน้าที ่
  .............../...................../................... 

  
 อนุมัติ 
  
ลงนาม.......................................................... 
 (.........................................................) 
  คณบดี 
  .............../...................../................... 

 
หมายเหตุ: นักศึกษายื่นค าร้องฉบับน้ี [บวล.07-1] พร้อมท้ังแนบส าเนาค าร้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บวล.08) เดิม ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

บวล.07-1 
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***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

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

 มีความประสงคจ์ะท าวิทยานิพนธ์โดยได้ตรวจสอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์เร่ืองนี้แล้วไม่ซ้ ากับผู้อื่น 
 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
ค าส าคัญภาษาไทย................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
ค าส าคัญภาษาอังกฤษ........................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

  ลายมือชื่อนักศึกษา................................................................... 
   (.................................................................) 
   ..................../........................../.................. 
 

 โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรองแลว้คือ 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

เรียน  คณบดี 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
  ลงนาม................................................ 
   (...............................................) 
   ประธานหลักสตูร 
    ................../..................../................. 
(ส าหรับเจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัต ิ
 ลงนาม............................................. 
  เจ้าหน้าที ่
 .............../................../.............                                      

อนุมัติ 
 

ลงนาม............................................. 
     คณบดี 

 .............../................../............. 
 

บวล.08 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขออนุมตัิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ 
ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์เพ่ือขออนุมัติตามค าร้องนี้ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
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160 ม.4 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-336948 Fax. 074-336948 
***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
วิทยานิพนธ์ เร่ือง................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ 1. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  2. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
  3. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
 
 มีความประสงค์ขอแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือการวิจัย (อย่างน้อย 3 ท่าน) รายชื่อดังนี้ 
 1. ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])....................................................................สกุล.............................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 2. ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])....................................................................สกุล.............................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 3. ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])....................................................................สกุล.............................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 4. ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])....................................................................สกุล.............................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 5. ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม])....................................................................สกุล.............................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 
 

นักศึกษา 
 

ลงชื่อ................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั
.................................................................................................... 

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 
 

 
 
 
(ส าหรับเจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัติ 
      ลงนาม............................................................เจ้าหน้าท่ี 
      .............../......................./.................                                      

อนุมัติ 
 

ลงนาม..........................................................คณบดี 
 .............../...................../.................. 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

บวล.09 
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***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
วิทยานิพนธ์ เร่ือง................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ 1. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  2. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
  3. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
 

 มีความประสงค์ขอให้ออกหนังสอื  เก็บข้อมูล  ทดสอบเคร่ืองมือวิจัย  จ านวน.................................ฉบับ 
รายละเอียดดังนี้ 
 1. เรียน .............................................................................................................................................................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 2. เรียน .............................................................................................................................................................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 3. เรียน .............................................................................................................................................................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 4 เรียน .............................................................................................................................................................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 5 เรียน .............................................................................................................................................................................................. 
  ต าแหน่ง..................................................................................หน่วยงาน........................................................................................ 
 

 
 

นักศึกษา 
 

ลงชื่อ................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั
.................................................................................................... 

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 
 

 
 
 
(ส าหรับเจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

เรียน คณบดี 
 เห็นสมควรอนุมัติ 
      ลงนาม............................................................เจ้าหน้าท่ี 
      .............../......................./.................                                      

อนุมัติ 
 

ลงนาม..........................................................คณบดี 
 .............../...................../.................. 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอให้ออกหนังสอืเก็บข้อมูล/ทดสอบเครื่องมือวิจัย 

บวล.09-1 
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***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชาเอก............................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค.......................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได.้............................................................................. 
โดยที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาครบตามข้อก าหนดแห่งข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วคือ 
1. ได้ศึกษาวิชาเอก………….….........….หน่วยกิต   วิชารอง….…........…....….หน่วยกิต   วิทยานิพนธ์……….......…..….หน่วยกิต   รวม…….…....……….หน่วยกิต 
2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา………...…..………….…..….…. ระดับปริญญาตรี………..……….…..………..… 
3. ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อวันท่ี…………….……….….…...เดือน……………………….….…...….…….………………พ.ศ.…..………….….............. 
4. ได้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์และแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และแนบมาพร้อมน้ีแล้ว 
 

ชื่อวิทยานิพนธ ์เร่ือง.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 
 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 
 

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

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

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

คุณวุฒิสูงสุด 
 
 

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

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

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

ลงนาม 
 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 
 

........../............/.......... 
 

........../............/......... 
 

........../............/......... 
 

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................... ................/......................../................ 
 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
................................................................................................. 
 
ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

ความเห็นประธานหลักสูตร 
เสนอ...............................................................เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 
หน่วยงานต้นสังกัด.................................................................................... 
ลงนาม.........................................  ........../............/.......... 

  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย) 
1. เรียน คณบดี 
 นักศึกษามีคุณสมบตัิครบท่ีจะสอบได้ เห็นควรแต่งตั้ง 
โดยมี....................................................................ประธานการสอบ 
และ..............................................................ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

2. บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ 
 2.1  อนุมัติให้สอบ  ไม่อนมุัติให้สอบ 
 2.2  อนุมัติประธานการสอบ  ไม่อนมุัติประธานการสอบ 
 2.3  อนุมัติผู้ทรงคณุวุฒิฯ  ไม่อนมุัติผู้ทรงคณุวุฒิฯ 
 
ลงนาม.........................................   ............/............../........... 

 

ความเห็นของคณะกรรมการในการสอบ 
  ไม่ขัดข้อง    ขัดข้อง เนื่องจาก…………………………………………………..........…………....…............................................................................. 
 

 ประธานการสอบลงนาม….……………………….….…….......   ...………/…………/…...… 
  ไม่ขัดข้อง    ขัดข้อง เนื่องจาก…………………………………………………..........…………....…............................................................................. 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกลงนาม….……………………….……...   …………/…………/…...… 
 

 
ให้นักศึกษาตั้งแต่รหัสปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไปแนบหลักฐานการเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัยมาด้วย 1 ฉบับ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย 

บวล.10 

ก าหนดวันสอบ (ต้องให้เวลาประธานการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ประธานการสอบผู้แทนบัณฑิตวิทยาลยัรับทราบ)   
วันที่ ……………………................................……………….. เวลา …………… น. ถึง …………… น. ห้อง...............................................  
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ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธข์ั้นสุดท้าย (ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง) 

 

ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล…………………………………………...........……………….รหัสนักศึกษา.....................................หลักสูตร...................................................................สาขาวิชา........................................…………..................... 
ชื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง............................................................................................................................. ........................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... .............................. 
 

รายละเอียด 
วันท่ี………………......….............…...................................... วันท่ี………………......…..............…...................................... วันท่ี………………......…..............…...................................... 

9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ............................. 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ............................. 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ............................. 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก          

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)          

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)          

ประธานหลักสูตร          

เลขานุการหลักสูตร          

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย          

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          

กรุณาระบุวัน และช่วงเวลา โดยท าเครื่องหมาย  /  ในช่วงเวลาที่ว่าง อาจารย์แต่ละท่านควรให้เวลาที่ท่านสะดวกอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพื่อนักศึกษาสามารถน าไปใช้นัดหมายเวลาที่แน่นอนกับอาจารย์ท่านอ่ืนได้ 
สรุป: ได้นัดสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจากกรรมการสอบทุกท่านแล้ว รายละเอียดดังน้ี 1. สอบวันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................... เวลา...................................น. 
  2. สอบวันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................... เวลา...................................น. 
 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ประธานหลกัสูตร ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ผู้แทนบัณฑติวิทยาลัย ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลงชื่อ........................................................................................ 
 (....................................................................................) 

…………..…/…………..……..…./…………..… 

หมายเหตุ   *  ใหน้ักศึกษาสอบถามวนั-เวลาท่ีสอบได้จากกรรมการสอบมาอย่างน้อย 3 วัน และบณัฑิตวิทยาลัยจะท าหน้าท่ีประสานกับนักศึกษาเพ่ือก าหนดวัน-เวลาสอบอีกคร้ัง  ซึง่การนัดสอบให้นัดสอบเฉพาะวันจนัทร์ – ศุกร์ เท่านัน้ 
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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 พิมพ์ถูกต้องตามรปูแบบในคู่มือวิทยานิพนธ/์ Template ………………….……………….................................…………………… 
  การเว้นบรรทัด………………………………………………………..………………………………..............................……...…….................……………….. 
  การวางล าดับและการวางหัวข้อ พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคู่มอืวิทยานพินธ/์ Template ……….….……….................………………….. 
  ตาราง/ตารางผนวก พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคูม่ือวิทยานิพนธ์/ Template …………………………….….................………………..…..... 
  ภาพ/ภาพผนวก พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบในคูม่ือวิทยานิพนธ์/ Template ………………………...........…...............................………….... 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
  ใบรับรองวิทยานิพนธ…์……………………………………………………………………..………………………..................................…….........………….. 
  หน้าปกใน  พิมพ์ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด………………….……………….................................………………………............... 
  บทคัดย่อ ไทย /อังกฤษ พิมพ์ตามรูปแบบที่บัณฑติวิทยาลยัก าหนด.................................................................................................... 
  สารบัญ  สารบญัตาราง  สารบัญภาพ…................................................................................................................................... 
  การเว้นขอบกระดาษ……………………………………………….………………………………………….…………......................................................... 
  ขอบบนเวน้ 1 ½ นิ้ว (จากขอบบนถึงฐานตัวอักษร)  ขอบล่างเว้นไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
  ขอบซ้ายเว้น 1 ½ นิ้ว  ขอบขวาเว้น 1 นิ้ว 
  การย่อหน้า……………………………….…....…………………….….................………………..…............…….......................................................... 
  การพิมพ์หมายเลขหน้า………..........…...............................…………....................…................................................................................. 
  เว้นจากขอบบนถึงฐานตัวอักษรเท่ากับ 1 นิ้ว  เว้นจากขอบกระดาษด้านขวาถึงตัวอักษรเท่ากับ 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 าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (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 
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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 าร้องขอเปล่ียนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (บวล.12-1) (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชื่อเรื่อง) 
    และตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์จาก 5 ส่วนของเล่ม ดังนี้ 
   ปกนอก     ใบรับรองวิทยานิพนธ์     บทคัดย่อไทย/อังกฤษ     ปกใน      หน้าค าน า 
  ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล และวุฒิการศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดีให้   
ถูกต้อง ในทุกที่ท่ีปรากฏ 
  ตรวจสอบแผ่นซีดี (CD) ท้ังนี้ข้อมูลในแผ่นจะต้องครบถ้วนถูกต้องตรงตามต้นฉบับวิทยานิพนธ์ทุกประการ 
 

 
 
 

ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของเอกสาร 
 1)   ค าร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บวล.11) ท่ีมีการลงนามในทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว 
 2)    แบบฟอร์มการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ (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 
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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 าตัวนักศึกษาไว้ด้วย) 

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

ระดับปริญญา  เอก  โท 
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชาเอก............................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค.......................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได.้............................................................................. 
 

 ช่ือเรื่องภาษาไทย (เดมิ).......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 ช่ือเรื่องภาษาไทย (เปลี่ยนเป็น)............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ (เดิม)..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ (เปลี่ยนแปลง)....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 ลงนาม...........................................................................ประธานการสอบ 
 (.......................................................................) 
 ลงนาม...........................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
 (.......................................................................) 
 ลงนาม..........................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (.......................................................................) 
 ลงนาม..........................................................................ประธานหลักสูตร 
 (.......................................................................) 
 ลงนาม.........................................................................กรรมการและเลขานุการหลกัสูตร 
 (.......................................................................) 
 

ส าหรับนักศึกษา 

 ต้องน าแบบฟอร์มนี้คืนบณัฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสอบจบวิทยานิพนธข์ั้นสุดท้าย 

บวล.12-1 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย 
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***********************************************************************************************************************   
 

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

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชาเอก............................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค.......................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได.้............................................................................. 
วัน เดือน ปี ที่สอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย.................................................................................................................................................................. 
 

โปรดระบุรายละเอียดผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบทุกส่วน 
เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง…………..……………………….…..……..........................................…......................................…....…....…..…....…..................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ชื่อวารสาร/  ชื่อที่ประชุม................................................................................................................................................................................................................. 
วัน เดือน ปี..........................................................................(กรณีวารสาร ให้ระบุเลขปีที่.............................ฉบับที่...............................เลขหน้า.......................................) 
  ตีพมิพ์ในวารสาร 
      (แนบ 1. ปกนอกของวารสาร 2. สารบัญ 3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร) 

 ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

  ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว เมื่อวันที่…........… เดือน………….....................…..…. พ.ศ. ……… .. 
      (แนบ 1. หนังสือรับรองการยอมรบัให้ตีพิมพ ์2. บทความที่จะน าไปตีพิมพ์ในวารสาร) 

 ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

  น าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) [โดยจะต้องเป็นรวมเล่มบทความไม่ใช่บทคดัย่อ] 
      (แนบ 1. เอกสารรับรองว่าผา่นการน าเสนอต่อที่ประชุมฯ เรียบร้อยแลว้ 2. ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมฯ 
      3. สารบัญ 4. บทความที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมฯ) [หมายเหตุ: 1. รายการนี้ใช้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทเท่านั้น 
      2. นักศึกษาต้องผ่านการน าเสนอต่อที่ประชมุฯ ก่อนจึงจะสามารถน าหลักฐานมาประกอบการจบการศึกษาได]้ 

 ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

 

เรื่องที่ 2 ชื่อเรื่อง…………..……………………….…..……..........................................…......................................…....…....…..…....…..................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ชื่อวารสาร/  ชื่อที่ประชุม................................................................................................................................................................................................................. 
วัน เดือน ปี..........................................................................(กรณีวารสาร ให้ระบุเลขปีที่.............................ฉบับที่...............................เลขหน้า.......................................) 
  ตีพมิพ์ในวารสาร 
      (แนบ 1. ปกนอกของวารสาร 2. สารบัญ 3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร) 

 ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

  ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว เมื่อวันที่…........… เดือน………….....................…..…. พ.ศ. ……… .. 
      (แนบ 1. หนังสือรับรองการยอมรบัให้ตีพิมพ ์2 บทความที่จะน าไปตีพิมพใ์นวารสาร) 

 ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

  น าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) [โดยจะต้องเป็นรวมเล่มบทความไม่ใช่บทคดัย่อ] 
      (แนบ 1. เอกสารรับรองว่าผา่นการน าเสนอต่อที่ประชุมฯ เรียบร้อยแลว้ 2. ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมฯ 
      3. สารบัญ 4. บทความที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมฯ) [หมายเหตุ: 1. รายการนี้ใช้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทเท่านั้น 
      2. นักศึกษาต้องผ่านการน าเสนอต่อที่ประชมุฯ ก่อนจึงจะสามารถน าหลักฐานมาประกอบการจบการศึกษาได้] 

 ระดับชาต ิ
 ระดับนานาชาต ิ

 

 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลัยลงนาม……………………………….…………………....... 
       วันท่ี…………………………………………………........ 
                          …......…/……………...…/……..…. 
 
 โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรองแลว้คือ 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุลอาจารย ์พร้อมต าแหน่งวชิาการ 
 

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

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

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

ลงนาม 
 

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

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

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

วัน/เดือน/ป ี
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 
 

................./................/.............. 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

บวล.13 
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1. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ส าเนาที่นักศึกษาต้องน าส่ง มีดังนี้ 
(1) ปกนอกของวารสาร 
(2) สารบัญ 
(3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

 
2. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการตพีิมพ์ 
 ส าเนาที่นักศึกษาต้องน าส่ง มีดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
(2) บทความที่จะน าไปตีพิมพ์ในวารสาร 

 
3. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม 
 (Proceeding) [โดยจะต้องเป็นรวมเล่มบทความไม่ใช่บทคัดย่อ] เรียบร้อยแล้ว ส าเนาที่นักศึกษาต้องน าส่ง มีดังนี้ 

(1) เอกสารรับรองว่าผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
(2) ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ 
(3) สารบัญ 
(4) บทความที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ 

เอกสารประกอบการตพีิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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***********************************************************************************************************************   
 

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

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) [ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่]………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกติ  พิเศษ 
  

รหัสประจ าตัว....................................หลักสูตร..................................................สาขาวิชาเอก.................................................. .. 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค.......................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................... .............................. 
อาชีพ...........................................................................................ต าแหน่งงาน............................ ............................................... 
 

ที่อยู่บ้าน: บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...................ซอย...............................................ถนน....................................................  
ต าบล.....................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................ ............รหัสไปรษณีย์...................... 
 

สถานที่ท างาน: หน่วยงาน..................................................................................................................... ...................................... 
เลขที่.............................หมู่ที่...................ซอย.........................................................ถนน............................................................  
ต าบล.....................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................ ............รหัสไปรษณีย์...................... 
 
ส าหรับนักศึกษา 
 วัน เดือน ปี ที่สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ................................................................................... ................................ 
 วัน เดือน ปี ที่ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (บวล.12) ..........................................................................................................  
 
 
        ลายมือชื่อนักศึกษา.................................................... 
   ................/......................../.................. 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
ใบขอจบการศึกษา 

 

บวล.14 

กรณีเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกลุ ให้นักศึกษายืน่ค าร้องทั่วไป (บวล.01) พร้อมแนนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
 เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล โดยให้ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนการยื่นขอจบการศึกษา 

มิฉะนั้น บัณฑิตจะใช้ตามประวัติเดิมในการขอนุมัติปริญญาและเขียนปริญญาบัตร 
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***********************************************************************************************************************   
 

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

ระดับปริญญา  เอก  โท  
ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
  

รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชาเอก............................................................... 
 
 ลงช่ือ…………………..............………………นักศึกษา 
 (………………………….............………..) 
 

ข้าพเจ้าไดเ้ข้าร่วมฟังการสอบ  
ที ่ การสอบ ชื่อ-สกลุ 

ผู้เข้าสอบ 
หลักสูตร/
สาขาวิชา 

ว/ด/ป 
ที่เข้าฟัง 

เวลา 
ที่เข้าฟัง 

ห้องสอบ 
ที่เข้าฟัง 

ประธานใน 
การสอบ 

ลงนามรับรอง 

จนท. 
ลงชื่อ 

 
         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

บวล.15 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
บันทึกการเข้าร่วมฟังการสอบหัวข้อ/เค้าโครง/สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย 

เง่ือนไขในการเข้าฟังการสอบ (โปรดอ่านท าความเข้าใจ) 
 1. นักศึกษาต้องเข้าฟังการสอบทุกระดับอย่างน้อยระดับละ 1 คร้ัง จึงจะสามารถเข้าสอบในระดับนัน้ ๆ ได้ 
 2. นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการสอบตัง้แต่ต้นจนสิน้สุดการสอบ มิฉะนัน้จะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมฟังการสอบในครั้งนั้น 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบที่นักศึกษามาร่วมฟัง ให้น าแบบบันทึกฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงชื่อก ากับและลงบันทึก 
  ในสมุดทะเบียน 
 4. เมื่อนักศึกษาจะยืน่ขอสอบระดับใด ๆ ก็ตาม ให้แนบส าเนาเอกสารฉบับนี้มาด้วยเสมอ มิฉะนั้น จะไม่สามารถด าเนินการ
  สอบได้ 

 5. นักศึกษาต้องเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ ห้ามสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 6. เอกสารฉบับนี้เร่ิมใช้กับนักศึกษารหัส 54 เป็นต้นไป 

 7. พิมพ์เอกสารด้วยกระดาษสีสองหน้า (สีเหลือง) เพ่ือความคงทนใช้ในการเก็บรักษาเพราะต้องเก็บเอกสารไว้จนกว่า 
  ส าเร็จการศึกษา 
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***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
สถานะ  นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก คณะ................................................................................................ 
    มหาวิทยาลยั................................................................................... 
  อาจารย์ ต าแหน่ง........................................................... คณะ................................................................................................ 
    มหาวิทยาลยั................................................................................... 
  บุคคลทั่วไป สังกัด.......................................................... หน่วยงาน........................................................................................ 
     

ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.............หมู่บ้าน..........................................ถนน....................................ต าบล..................................... 
อ าเภอ...........................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 
 

ที่อยู่ที่ท างาน หน่วยงาน.................................................................................เลขท่ี....................หมู่ที่............. ถนน.............................................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทรศัพท์ท่ีท างาน.......................................................................ต่อ............................. 
 

 มีความประสงค์จะขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
ช่ือบทความ............................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
สาเหตุที่จะต้องตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานเนื่องจาก...................................................................................................................................................... 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดท าบทความตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรียบร้อยแล้ว โดยขอน าส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้
 1. บทความวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 
 2. แผ่น CD บทความวิจัย โดยบันทึกช่ือ file ข้อมูลบทความวิจัยด้วยโปรแกรม Microsoft Word เป็น “ชื่อ-นามสกุลผู้ท าบทความ 
พร้อมวงเล็บว่าบทความวิจัย” เช่น “นายธม บุญธรรม (บทความวิจัย)”  
 3. พิมพ์ช่ือ-นามสกุลผู้ท าบทความ พร้อมวงเล็บค าว่า “บทความวิจัย” ที่แผ่นซีดี และเขียนรายละเอียดบนปกซีดี (CD) ดังตัวอย่าง 
 

 รายละเอียดบนแผ่นซีดี  รายละเอียดบนปกซีดี 
 
 
 
 
 

 
 
                                  
 
ลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง 
 
................................................ 
(..............................................) 

ผู้ยื่นค าร้อง 
............./................../............... 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบบทความแล้ว 
...................................................... 
(....................................................) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
.............../...................../............... 

เรียน คณบดี 
ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดพิจารณา 
................................................... 
(.................................................) 

เจ้าหน้าท่ี 

............./..................../............... 

  อนุมัติ  ไม่อนุมัต ิ
  
................................................... 
(.................................................) 

คณบดี 

............./..................../............... 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ชื่อ-สกุล……………………………………………......................... 
(บทความวจิัย) 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย……………………………….……….…..…….... 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ…………………………...……………..….... 

จ านวน……….....ไฟล์ 

 ชื่อ-สกุล ……………………………........ 
(บทความวจิัย) 

วัน/เดือน/ปี................... 
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***********************************************************************************************************************   
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว / ยศ [เต็ม]) .......................................................................นามสกุล........................................................................... 
ระดับปริญญา  เอก  โท ประเภทหลักสูตร  ภาคปกต ิ  พิเศษ 
รหัสประจ าตัว.............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา..................................................................... 
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................... 
วิทยานิพนธ์ เร่ือง................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ 1. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  2. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
  3. .................................................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 
 

 ส่งต้นฉบับ    หัวข้อวิทยานิพนธ ์   เค้าโครงวิทยานิพนธ์  ซึ่งได้สอบเมื่อวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............... 
โดยก าหนดส่งฉบับปรับปรุงภายใน 30 วัน และได้ด าเนินการส่งฉบับปรับปรุงในวันที่....................เดือน...................................พ.ศ..................... 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ จ านวน 1 เล่ม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

   
ลงชื่อ................................................................ 

 (.............................................................) 
     นักศึกษา 

 ...................../......................../.............. 
 
 
 

 ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั
.................................................................................................... 
 

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
.................................................................................................... 
 

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
.................................................................................................... 
 

ลงนาม................................................................ 
 (.............................................................) 
 ...................../......................../.............. 

 
 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ค าร้องขอส่งต้นฉบับปรับปรุง 
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