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 แบบคํารองท่ัวไป 
บฑ.1 แบบขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.2 แบบขออนุมัติแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.2.1 แบบคํารองขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
บฑ.3 แบบขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.4 แบบรายงานผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.4.1 แบบเสนอแนะการปรับปรุงแกไขเคาโครงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.5 แบบคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.6 แบบอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.7 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.7.1 แบบเสนอแนะปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.8 แบบขอตรวจเนื้อหาและรูปแบบวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.9 แบบขอสงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.10 แบบเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
บฑ.11 แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
บฑ.12 คํารองโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 



 
 

แบบคาํร้องทัว่ไป 
งานประสานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
วนัท่ี.............เดือน.....................พ.ศ............. 

เร่ือง ........................................................................... 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ขา้พเจา้  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………รหสัประจาํตวั…....……………......………………… 
นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก   สาขาวิชา………….…………………………………………………………………………… 
หลกัสูตร  ………………………………คณะ…………………………………………โทรศพัทท่ี์ติดต่อได…้………………..……………  
มีความประสงค.์.................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

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

ความคิดเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์หลกั 
....................................................................................... 
(ลงช่ือ)......................................................................... 

(..............................................................................) 

ความคิดเห็นประธานสาขาวิชา....................................... 
....................................................................................... 
(ลงช่ือ)......................................................................... 

(..............................................................................) 
ความคิดเห็นฝ่ายประสานงานบณัฑิต....................................... 

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

(..............................................................................) 

ความคิดเห็นคณบดี 
....................................................................................... 
(ลงช่ือ)......................................................................... 

(..............................................................................) 
ความคิดเห็นผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

/ฝ่ายงานบณัฑิตศึกษา 
....................................................................................... 
(ลงช่ือ)......................................................................... 

(..............................................................................) 

ความคิดเห็นหวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
....................................................................................... 
ชาํระเงินเลขท่ีใบเสร็จ.................................................... 
(ลงช่ือ)......................................................................... 

(..............................................................................) 
ความคิดเห็นรองอธิการบดี 

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

(..............................................................................) 

ความคิดเห็นอธิการบดี 
....................................................................................... 
(ลงช่ือ)......................................................................... 

(..............................................................................) 
        



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 1 
 

แบบขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...…………………… 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………………… 
รหัสประจําตัว  ……………………………ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………หมูที่…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… . 
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………………………………………………………… 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เรียน  ประธานสาขาวิชา…………………………………………………………………………...................……………….............. 
ขาพเจามีความประสงคขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. หัวขอ      วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ 
 

ช่ือหัวขอภาษาไทย ……………………..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหัวขอภาษาอังกฤษ …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

                 ลงช่ือ…………………………………………….นักศึกษา 
                                              (…………………………………………..) 

                                                   วันท่ี………./…………./……..… 
ความเห็นประธานสาขาวิชา 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลการพิจารณา 
        อนุมัติวันที่................เดือน...........................พ.ศ............. 
 

 
            ลงช่ือ…………………………………………….ประธานสาขาวิชา 

                                                    (…………………………………………..) 
            วันท่ี………./…………./……..…วันอนุมัติหัวขอ 

จะสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ไดตอเมื่อพนวันที่.............เดือน..................พ.ศ.......... 
(หมายเหตุ) เอกสาร บฑ.1 เมื่อลงรายละเอียดแลวใหสําเนาสงฝายบัณฑิตศึกษา  1  ชุด)



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 2 
 
 

แบบขออนุมตัแิต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนกัศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกลุ…………………...…………………… 

นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก       หลกัสูตร………………………………….สาขาวชิา……………………………………… 
รหสัประจาํตวั  ……………………………ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตาํบล……………………………อาํเภอ…………………………จงัหวดั…………………………… . 
รหสัไปรษณีย…์…………………….หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน   ประธานสาขาวชิา.................................................................................................. 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา    วทิยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ์  
ช่ือหวัขอ้ภาษาไทย ……………………..………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………….……………. 
ช่ือหวัขอ้ภาษาองักฤษ ………………………………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………………………....... 
                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ…………………………………………….นกัศึกษา 
                                                                    (…………………………………………..) 
                                                                                                    วนัท่ี………./…………./……..… 
 

มตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวชิา 
คณะกรรมการประจาํสาขาวชิา  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา      วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ์   

จากการประชุมคร้ังท่ี……............../…….........….เม่ือวนัท่ี………………เดือน…………………….พ.ศ………….  
 ดงัรายนามต่อไปน้ี 

รายนาม (ระบุตาํแหน่งทางวิชาการหนา้ช่ือดว้ย)                           สาขาวิชาชาํนาญการ 
       1………………………………………….อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั …………………………..………….. (เอกสารประกอบแนบทา้ย)    
       2………………………………………….อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) …………………………..…….(เอกสารประกอบแนบทา้ย)     
มีมติ   อนุมติั 

  ไม่อนุมติั  เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………………………... 
ลงช่ือ………………………………………….ประธานสาขาวิชา 

                 (…………………………………………..) 
 วนัท่ี………./…………./……..… 

 
 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 2.1 
 
 
 

แบบคาํร้องขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนกัศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกลุ…………………...…………………… 

นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก       หลกัสูตร………………………………….สาขาวชิา……………………………………… 
รหสัประจาํตวั  …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

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

ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

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

 
   ลงช่ือ.....................................................................ประธานสาขาวิชา 
   (....................................................................) 

 
 
 
 

เรียน  คณบดคีณะ................................................................................... 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใหค้ณะ..............................................................................ออกหนงัสือเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัใหก้บันกัศึกษา   ช่ือ สกลุ  
ท่ีไดท้าํวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง  
   
   
โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ไดแ้ก่ 
 1)    ท่ีปรึกษาหลกั 
 2)    ท่ีปรึกษาร่วม 
ทั้งน้ีไดแ้นบรายช่ือ/ตาํแหน่ง/สถานท่ีทาํงานมาพร้อมแลว้ดงัน้ี 
 1) ......................................................................................ติดต่อ...................................................................................................... 
 2) ......................................................................................ติดต่อ...................................................................................................... 

3) ......................................................................................ติดต่อ...................................................................................................... 
 4) ......................................................................................ติดต่อ...................................................................................................... 
 5) ......................................................................................ติดต่อ...................................................................................................... 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 3 
 
 

แบบขอสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนกัศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกลุ…………………...…………………… 

นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก       หลกัสูตร………………………………….สาขาวชิา……………………………………… 
รหสัประจาํตวั  ……………………………ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตาํบล……………………………อาํเภอ…………………………จงัหวดั…………………………… . 
รหสัไปรษณีย…์…………………….หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน   ประธานสาขาวชิา..................................................................................................................... 
 ตามท่ีขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้    วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ์ 
 ในวนัท่ี...............เดือน.........................พ.ศ. ..............  รวมจาํนวนวนัหลงัไดรั้บอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์..........วนั  
ช่ือหวัขอ้ภาษาไทย ……………………..………………………………………………………………………………………. 

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

ช่ือหวัขอ้ภาษาองักฤษ ………………………………………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………….……………. 

                 บดัน้ีขา้พเจา้ไดด้าํเนินการจดัทาํรายละเอียดเคา้โครงเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยจดัส่ง
เคา้โครงอยา่งละเอียด  จาํนวน..................ชุด มาเพ่ือโปรดพิจารณากาํหนดและนดัหมายการสอบเคา้โครง    วทิยานิพนธ          
 ดุษฎีนิพนธ ์ต่อไป 
 

ลงช่ือ…………………………………………….นกัศึกษา 
                                                                    (…………………………………………..) 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
เห็นสมควรให ้ (ช่ือนกัศึกษา).......................................................................................................................................................

เขา้สอบเคา้โครง      วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ ์ ได ้
 

ลงช่ือ…………………………………………….อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(…………………………………………..) 

วนัท่ี………./…………./……..… 
ลงช่ือ…………………………………………….อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

(…………………………………………..) 
วนัท่ี………./…………./……..… 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ 
ในการประชุมคร้ังท่ี.............วันท่ี.......... เดือน .............. ............พ.ศ...............คณะกรรมการประจําสาขาวิชา

................................................................  มีมติใหค้ณะกรรมการสอบเคา้โครง     วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ์  ประกอบดว้ย 
รายนาม (ระบุตาํแหน่งทางวิชาการหนา้ช่ือดว้ย) สาขาชาํนาญการ 

1. ..........................................................................ประธานสอบ ............................................................................. 
2. ..........................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ............................................................................. 
3. ..........................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) ............................................................................. 
4. ..........................................................................กรรมการสอบ (ถา้มี) ............................................................................. 
5. ..........................................................................ผูท้รงคุณวฒิุ ............................................................................. 

 
โดยกาํหนดสอบวนัท่ี............เดือน............................พ.ศ.............. เวลา......................... น.  ณ  หอ้ง..................................... 

 
การดาํเนินการของคณะกรรมการประจําสาขาวชิา..................................................................................... 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของนกัศึกษาและคณะกรรมการสอบเคา้โครง    วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ์   เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบแลว้เห็นควร 
  ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการประจาํสาขาวชิาเสนอ 
  แกไ้ข  เน่ืองจาก..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ………………………………………ประธานสาขาวชิา 
 (…………………………………………..) 

วนัท่ี………./…………./……..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. เม่ือลงรายละเอียดแลว้ใหน้าํสาํเนาส่งฝ่ายบณัฑิตศึกษา 1 ชุด พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ 
 2. จะสอบเคา้โครงไดเ้ม่ือระดบัปริญญาโท ใชเ้วลาทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และระดบัปริญญาเอกใชเ้วลาทาํ 
ดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
  

-2- 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 4 
 
 

แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนกัศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกลุ…………………...…………………… 

นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก       หลกัสูตร………………………………….สาขาวชิา……………………………………… 
รหสัประจาํตวั  ……………………………ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตาํบล……………………………อาํเภอ…………………………จงัหวดั…………………………… . 
รหสัไปรษณีย…์…………………….หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน   ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (ฝ่ายงานบัณฑิตศึกษา) 
 ตามท่ีคณะกรรมการสอบฯ ไดด้าํเนินการสอบเคา้โรง    วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ์  
ช่ือเร่ือง…………………………………………..………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
เม่ือวนัท่ี....................เดือน............................................พ.ศ..........................เวลา..............................น.  ถึง....................................น. 
 มติของคณะกรรมการสอบเคา้โครง   วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ์ เห็นสมควรใหผ้ลการสอบของนกัศึกษาอยูใ่นระดบั 
    ผาน   ผา่นอยา่งมีเง่ือนไข  ไม่ผา่น 
 โดยมีขอ้เสนอแนะ/ขอ้แกไ้ขดงัน้ี............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
ทั้งนีใ้ห้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวนัที.่.............เดอืน........................................พ.ศ............... (และตามแนบทา้ยใบ บฑ.4.1 มาน้ี) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงนาม..................................................................ประธานสอบ 
(............................................................................) 
ลงนาม..................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(............................................................................) 
ลงนาม..................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
(............................................................................) 
ลงนาม..................................................................ผูท้รงคุณวฒิุ 
(............................................................................) 
 

ลงช่ือ..............................................................ประธานสาขาวิชา ลงช่ือ.............................................................คณบดีคณะ 
(..............................................................)  (..............................................................) 
วนัท่ี............../................../....................         วนัท่ี............../................../.................... 
 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 4.1 
 

แบบเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ 
 

ตามท่ี  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………รหสัประจาํตวั......………………...………............…… 
นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก       หลกัสูตร………………………………….สาขาวชิา……………………………………… 
ไดส้อบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง................................................................................................................……………………… 
............................................................................................................................................................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี............../........................................./........................  เวลา..........................................................น. 
คณะกรรมการสอบมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเคา้โครงวทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 
 1. ส่วนประกอบตอนหน้า 

รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.1 หวัขอ้วทิยานิพนธ์   
   
   
   
 
 2. ส่วนประกอบของเนือ้หา 

รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
2.1 บทท่ี  1   
   
   
   
   
   
2.2 บทท่ี  2   
   
   
   
   
   
2.3 บทท่ี  3   
   
   
   
   
   
 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 3. ส่วนประกอบตอนหลงั 
รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

3.1 บรรณานุกรม   
   
   
   
   
   
   
3.2 เคร่ืองมือวจิยั   
   
   
   
   
   
   
 
 4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
  ..................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 5.  โดยกาํหนดวันส่งแก้ไขในวนัที.่.............เดอืน............................พ.ศ................ 

(นักศึกษาตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเคา้โครง   วิทยานิพนธ์    ดุษฎีนิพนธ์  ให้แลว้เสร็จและนาํฉบบัสมบูรณ์ส่งท่ีสาขาวิชาฯ 
ภายในเวลา 30 วนั สําหรับระดบัปริญญาโท  และ 60 วนั สาํหรับปริญญาเอก นบัถดัจากวนัสอบและหากแกไ้ขเสร็จแลว้นกัศึกษาตอ้ง
แนบหนงัสือฉบบัน้ีพร้อมกบัเคา้โครง  วิทยานิพนธ์    ดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัแกไ้ขเพื่อใหฝ่้ายประสานบณัฑิต สาํนกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ตรวจสอบดว้ย และหากพน้กาํหนดใหถื้อเสมือนวา่ยงัไม่มีการสอบเคา้โครง) 

 
 

ลงช่ือ..............................................................................ประธานสอบ 
 (............................................................................) 

 
 
 
 
หมายเหตุ   บฑ. 4.1   ใหส้าํเนาส่งสาขาวชิาและฝ่ายงานบณัฑิต สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 5 
 
 
 

แบบคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน       ประธานสาขาวิชา......................................................................... 
 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...…………………… 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………………… 
รหัสประจําตัว  ……………………………ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………หมูที่…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… . 
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได……………………………………………………………… 
เรียน  ประธานสาขาวิชา………………………………………………………………………………..................... 

ขาพเจามีความประสงคขอสอบปองกัน    วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ  
ช่ือเรื่องภาษาไทย……………………..………………………………………………………………………………..........................……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………………........................………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………. 
 

และขาพเจาไดดําเนินการดังตอไปนี้แลว 
 ลงทะเบียนและรักษาสภาพถึงเทอมปจจุบัน  ดังน้ี   
 1. ไดชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ    วิทยานิพนธ (6,000 บ.)   ดุษฎีนิพนธ (10,000 บ.)  แลว 
(แนบใบเสร็จรบัเงินเลขท่ี.....................................................................วันท่ี.........................................เพื่อแสดงเปนหลักฐาน 
 2. สง   วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ ฉบับท่ียังไมเย็บเลม  เพื่อใชในการสอบจํานวน..............เลม 

3. สอบผานภาษาตางประเทศ (ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย)   ผาน  วันท่ี........เดือน.................พ.ศ.............. 
4. สอบผาน ประมวลความรู (ป.โท)   วัดคุณสมบัติ (ป.เอก) 
5.   เรียนครบตามหลกัสูตร 
6.  ไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 
 



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 
 
7. สอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ  วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ............. 
8. ระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธตามเกณฑ 
 8.1 ใชเวลาในการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 90 วัน (นับถัดจากหลังสอบเคาโครงวิทยานิพนธรวมเปนเวลา........วัน) 

โดยสอบปองกันเมื่อวันท่ี........เดือน..........พ.ศ.......ผลการสอบ................... 
 8.2 ใชเวลาในการทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 180 วัน (นับถัดจากหลังสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธเปนเวลา...........วัน) 

โดยสอบปองกันเมื่อวันท่ี........เดือน..........พ.ศ.......ผลการสอบ................... 
  
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดดําเนินการตอไป 
 
 

ลงช่ือ........................................................นักศึกษา 
 (........................................................) 
  วันท่ี........../................./.............. 
 
 

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

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

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษารวม 
........................................................................................... 
........................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ลงช่ือ......................................................................ประธานสาขาวิชา 

   (....................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เม่ือลงรายละเอียดแลวใหนําสําเนาสงฝายบัณฑิตศึกษา 1 ชุด พรอมเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ        
และดุษฎีนิพนธ 
 
 



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 6 
 
 

แบบขออนุมติัแตงต้ังคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...…………………… 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………………… 
รหัสประจําตัว  ……………………………ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………หมูท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… . 
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน      ประธานสาขาวิชา...................................................................................... 
 
คณะกรรมการสอบปองกัน     วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ  ประกอบดวย 

รายนาม (ระบุตําแหนงทางวิชาการหนาช่ือดวย) สาขาชํานาญการ 
1. ..........................................................................ประธานสอบ ............................................................................. 
2. ..........................................................................อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ............................................................................. 
3. ..........................................................................อาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) ............................................................................. 
4. ..........................................................................ผูทรงคุณวุฒิ ............................................................................. 

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ คณะกรรมการประจําสาขาวิชาพิจารณาแลวเปนไปตามกฎของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 

 
ลงช่ือ…………………………………………… 

(…………………………………………..) 
ประธานสาขาวิชา 

วันที่………./…………./……..… 
 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 7 
 
 

แบบรายงานผลการสอบวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนกัศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกลุ…………………...…………………… 

นกัศึกษาระดบัปริญญา   โท     เอก       หลกัสูตร………………………………….สาขาวชิา……………………………………… 
รหสัประจาํตวั  ……………………………ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตาํบล……………………………อาํเภอ…………………………จงัหวดั…………………………… . 
รหสัไปรษณีย…์…………………….หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียน ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (ฝ่ายงานบัณฑิตศึกษา) 
 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบฯ  ไดด้าํเนินการสอบ    วทิยานิพนธ์      ดุษฎีนิพนธ์   
เร่ือง (ภาษาไทย)              
เร่ือง (ภาษาองักฤษ)  
  
เม่ือวนัท่ี......................เดือน.............................พ.ศ....................เวลา..................................น.  ถึง.......................................น. 

มติของคณะกรรมการสอบ    วทิยานิพนธ์      ดุษฎีนิพนธ์  เห็นสมควรใหผ้ลการสอบของนกัศึกษาอยูใ่นระดบั 
  ยอดเยีย่ม  ผา่น 
  ดี  ผา่นอยา่งมีเง่ือนไข   ไม่ผา่น 
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้แกไ้ข  

  
  
  
ทั้งนีใ้ห้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวนัที.่.............เดอืน........................................พ.ศ............... (และตามแนบทา้ยใบ บฑ.7.1 มาน้ี) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงนาม..................................................................ประธานสอบ 
(............................................................................) 
ลงนาม..................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(............................................................................) 
ลงนาม..................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
(............................................................................) 
ลงนาม..................................................................ผูท้รงคุณวฒิุ 
(............................................................................) 

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. 
(..............................................................)  (..............................................................) 
 ประธานสาขาวิชา คณบดีคณะ..................................................... 
วนัท่ี............../................../....................  วนัท่ี............../................../.................... 

 



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บฑ. 7.1 
 
 

แบบเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขวทิยานิพนธ์และดุษฎนิีพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ประธานสาขาวิชา............................................................................ 
 

ตามท่ี  นาย/ นาง/ นางสาว ……………….……………………………รหสัประจาํตวั…………………...……………………… 
นกัศึกษาหลกัสูตร…………………………………………….…………………………ไดส้อบป้องกนั   วทิยานิพนธ์      ดุษฎีนิพนธ์    
เร่ือง...........................................................................................................................................................…………………………………… 
............................................................................................................................................................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี............../........................................./........................  เวลา..........................................................น. 
คณะกรรมการสอบมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข   วทิยานิพนธ์      ดุษฎีนิพนธ์  ดงัน้ี 
 1. ส่วนประกอบตอนหน้า 

รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.1 หวัขอ้วทิยานิพนธ์   
1.2 บทคดัยอ่ภาษาไทย   
1.3 บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ   
   
 
 2. ส่วนประกอบของเนือ้หา 

รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
2.1 บทท่ี  1   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.2 บทท่ี  2   
   
   
   
   
   
   



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  
รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

2.3 บทท่ี  3   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.4 บทท่ี  4   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.5 บทท่ี  5   
   
   
   
   
   
   
   
2.6 บทอ่ืน ๆ (ถา้มี)   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



งานประสานการจดับณัฑติศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 3. ส่วนประกอบตอนหลงั 
รายการ ประเดน็ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

3.1 บรรณานุกรม   
   
   
   
   
   
   
3.2 แบบสอบถาม   
(เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั)   
   
   
   
   
   
 
 4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
  ..................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 5.  โดยกาํหนดวันส่งแก้ไขในวนัที.่.............เดอืน............................พ.ศ................ 

(นกัศึกษาตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  วิทยานิพนธ์    ดุษฎีนิพนธ์  ให้แลว้เสร็จและนาํฉบบัสมบูรณ์ส่งท่ีสาขาวิชาฯ ภายในเวลา 30 วนั 
ถา้เป็นระดับปริญญาโท  และ 60 วนั สําหรับปริญญาเอก นับถดัจากวนัสอบและนักศึกษาจะตอ้งแนบหนังสือฉบับน้ีพร้อมกับ  
วิทยานิพนธ์    ดุษฎีนิพนธ์ ฉบบัแกไ้ขเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดว้ยพร้อมสาํเนาท่ีแกไ้ขเสร็จแลว้ส่งสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 5 ชุด) 
และหากพน้กาํหนดเวลาส่งใหถื้อเสมือนยงัไม่มีการสอบ สาชาวชิาจะตอ้งพิจารณากาํหนดวนัสอบใหม่หากยงัไม่หมดเวลาเรียน  
 

ลงช่ือ..............................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 (............................................................................) 
 
ลงช่ือ..............................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
 (............................................................................) 
 



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 8 
 

แบบขอตรวจเน้ือหาและรูปแบบวิทยานิพนธและดุษฎนีิพนธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….………………..………………นามสกุล……………….……...……….………………….. 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………..…………………… 
รหัสประจําตัว  ………………………..………ที่อยูปจจุบันเลขท่ี……………..…………หมูท่ี…………ซอย…………………….……………………… 
ถนน……………………………………ตําบล…………………………………อําเภอ………..……………………จังหวัด………..………………………..
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………..…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ฝายงานบัณฑิตศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ขาพเจามีความประสงคขอใหตรวจรูปแบบ     วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ  ซึ่งไดสอบปองกันเมื่อวันที่.....................
เดือน............................พ.ศ......... โดยขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบรูปแบบในขั้นตนแลว  และการแกไขยังไมเกินกําหนดเวลาที่ทาง
คณะกรรมการสอบกําหนด ทั้งน้ีกําหนดสงการแกไขภายในวันที่..............เดือน.................................พ.ศ.............. 

             

  (ลงช่ือ).........................................................นักศึกษา 
วันท่ี………./…………./……..…

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยทีป่รึกษารวม
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา   วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ หลังจากท่ีนักศึกษาได

ปรับปรุงแกไขตามท่ีไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ. 7 และบฑ. 7.1) แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได 
ลงช่ือ…………………………อาจารยท่ีปรกึษาหลัก   ลงช่ือ……………………….อาจารยท่ีปรึกษารวม 
(……………………………………………...)     (……………………………………………...)         
      วันท่ี………./…………./……..…           วันท่ี………./…………./……..… 

ความเห็นประธานสาขาวิชา 
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเน้ือหา  วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ หลังจากท่ีนักศึกษาได

ปรับปรุงแกไขตามท่ีไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ.7และบฑ. 7.1) แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได 
      ลงช่ือ……………………………………..ประธานสาขาวิชา 
             (……………………………………………...)  
                       วันท่ี………./…………./……..… 
 

หมายเหตุ โปรดแนบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ บฑ. 7 

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน+รักษาสภาพ 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 8 
 

แบบขอตรวจเน้ือหาและรูปแบบวิทยานิพนธและดุษฎนีิพนธ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….………………..………………นามสกุล……………….……...……….………………….. 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………..…………………… 
รหัสประจําตัว  ………………………..………ที่อยูปจจุบันเลขท่ี……………..…………หมูท่ี…………ซอย…………………….……………………… 
ถนน……………………………………ตําบล…………………………………อําเภอ………..……………………จังหวัด………..………………………..
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………..…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ฝายงานบัณฑิตศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ขาพเจามีความประสงคขอใหตรวจรูปแบบ     วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ  ซึ่งไดสอบปองกันเมื่อวันที่.....................
เดือน............................พ.ศ......... โดยขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบรูปแบบในขั้นตนแลว  และการแกไขยังไมเกินกําหนดเวลาที่ทาง
คณะกรรมการสอบกําหนด ทั้งน้ีกําหนดสงการแกไขภายในวันที่..............เดือน.................................พ.ศ.............. 

             

  (ลงช่ือ).........................................................นักศึกษา 
วันท่ี………./…………./……..…

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยทีป่รึกษารวม
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา   วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ หลังจากท่ีนักศึกษาได

ปรับปรุงแกไขตามท่ีไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ. 7 และบฑ. 7.1) แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได 
ลงช่ือ…………………………อาจารยท่ีปรกึษาหลัก   ลงช่ือ……………………….อาจารยท่ีปรึกษารวม 
(……………………………………………...)     (……………………………………………...)         
      วันท่ี………./…………./……..…           วันท่ี………./…………./……..… 

ความเห็นประธานสาขาวิชา 
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเน้ือหา  วิทยานิพนธ   ดุษฎีนิพนธ หลังจากท่ีนักศึกษาได

ปรับปรุงแกไขตามท่ีไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ.7และบฑ. 7.1) แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได 
      ลงช่ือ……………………………………..ประธานสาขาวิชา 
             (……………………………………………...)  
                       วันท่ี………./…………./……..… 
 

หมายเหตุ โปรดแนบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ บฑ. 7 

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน+รักษาสภาพ 



 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

- 2 -
 

     บฑ. 8 
 
 

ขอปฏิบัติในการยื่นขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 
 

1.  กรอกขอมูลในหนาแรก (สวนของนักศึกษา) ใหครบถวน 
2. นักศึกษาตองผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายกอนจึงสามารถขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ โดยยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8) พรอมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง (เขาเลมปกออน) จํานวน 1 เลม 
3.  วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง ประกอบดวยเน้ือเร่ืองเรียงลําดับดังนี้ 

1)  ปกนอก 
2)  ปกใน  
3)  หนาอนุมัติ (พิมพตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการยังไมตองลงนาม) 
4)  บทคัดยอไทย 
5)  บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
6)  กิตติกรรมประกาศ 
7)  สารบัญ 
8)  สารบัญตาราง (ถามี) 
9)  สารบัญภาพ (ถามี) 
10)  เนื้อหา 
11)  บรรณานุกรม 
12)  ภาคผนวก (ถามี) 
13)  ประวัติผูเขียน 

4.  ประมาณ 14 วันทําการ (หรือตามที่เจาหนาที่นัดหมาย) นักศึกษาขอรับวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง และคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 
(บฑ. 8) คืน 

5.  นักศึกษาลงนามรับทราบในคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8) และเม่ือแกไขวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ทั้งเน้ือหาและรูปแบบตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสอบปองกันขั้นสุดทาย จึงนําแบบฟอรม บฑ. 8 เสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เพื่อลงนามรับทราบและสงมาท่ีฝาย
งานบัณฑิตศึกษา  เพื่อตรวจสอบตอไป 

 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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     บฑ. 8 
 
 

ขอปฏิบัติในการยื่นขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 
 

1.  กรอกขอมูลในหนาแรก (สวนของนักศึกษา) ใหครบถวน 
2. นักศึกษาตองผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายกอนจึงสามารถขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ โดยยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8) พรอมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง (เขาเลมปกออน) จํานวน 1 เลม 
3.  วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง ประกอบดวยเน้ือเร่ืองเรียงลําดับดังนี้ 

1)  ปกนอก 
2)  ปกใน  
3)  หนาอนุมัติ (พิมพตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการยังไมตองลงนาม) 
4)  บทคัดยอไทย 
5)  บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
6)  กิตติกรรมประกาศ 
7)  สารบัญ 
8)  สารบัญตาราง (ถามี) 
9)  สารบัญภาพ (ถามี) 
10)  เนื้อหา 
11)  บรรณานุกรม 
12)  ภาคผนวก (ถามี) 
13)  ประวัติผูเขียน 

4.  ประมาณ 14 วันทําการ (หรือตามที่เจาหนาที่นัดหมาย) นักศึกษาขอรับวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง และคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 
(บฑ. 8) คืน 

5.  นักศึกษาลงนามรับทราบในคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8) และเม่ือแกไขวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสอบปองกันขั้นสุดทาย จึงนําแบบฟอรม บฑ. 8 เสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เพื่อลงนามรับทราบและสงมาที่ฝาย
งานบัณฑิตศึกษา  เพื่อตรวจสอบตอไป 



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 
 

แบบขอสงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...…………………… 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………………… 
รหัสประจําตัว  ……………………………ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………หมูท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… . 
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………….…………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ฝายงานบัณฑิตศึกษา   
ขาพเจาไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของฝายงานบัณฑิต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขาพเจาจึงขอสงเลม  

   วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ    
ช่ือหัวขอภาษาไทย    .…………………..………………………………………………………………………………………. 

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

ช่ือหัวขอภาษาอังกฤษ …..…………………………………………………………………………………………...…………… 
..………………………...………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………….……………. 
..…………………………………………………………………………………………….……………. 

 

 ไดเขาเลมตามแบบของมหาวิทยาลัยแลว  จึงจัดสงฉบับสมบูรณจํานวน  5   เลม  และสําเนาท่ีจัดเก็บขอมูล  ลงแผน  CD-ROM  
จํานวน 5  แผน และนวัตกรรมจากงานวิจัย ( ถามี) มาพรอมน้ี 

           

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไป 
 ลงช่ือ…………………………………………….นักศึกษา 

                                                                (…………………………………………..) 
                                                                                                    วันท่ี………./…………./……..… 

อนุมัติจบวันท่ี.......................................บฑ.9 

เลขท่ีปริญญาบัตร พบ....................................... 

ความเห็นของประธานสาขาวิชา 
 ..................................................................................................................................................................................... 

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

      ลงช่ือ…………………………………………….. 
                    (.................................................................) 
 ประธาน สาขาวิชา....................................................................... 
                      ………./…………./…………. 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 
 

แบบขอสงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...…………………… 

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก       หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………………… 
รหัสประจําตัว  ……………………………ที่อยูปจจุบันเลขที่……………………หมูท่ี…………ซอย…………………………………… 
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… . 
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………….…………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ฝายงานบัณฑิตศึกษา   
ขาพเจาไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของฝายงานบัณฑิต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขาพเจาจึงขอสงเลม  

   วิทยานิพนธ      ดุษฎีนิพนธ    
ช่ือหัวขอภาษาไทย    .…………………..………………………………………………………………………………………. 

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

ช่ือหัวขอภาษาอังกฤษ …..…………………………………………………………………………………………...…………… 
..………………………...………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………….……………. 
..…………………………………………………………………………………………….……………. 

 

 ไดเขาเลมตามแบบของมหาวิทยาลัยแลว  จึงจัดสงฉบับสมบูรณจํานวน  5   เลม  และสําเนาท่ีจัดเก็บขอมูล  ลงแผน  CD-ROM  
จํานวน 5  แผน และนวัตกรรมจากงานวิจัย ( ถามี) มาพรอมน้ี 

           

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไป 
 ลงช่ือ…………………………………………….นักศึกษา 

                                                                (…………………………………………..) 
                                                                                                    วันท่ี………./…………./……..… 

อนุมัติจบวันท่ี.......................................บฑ.9 

เลขท่ีปริญญาบัตร พบ....................................... 

ความเห็นของประธานสาขาวิชา 
 ..................................................................................................................................................................................... 

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

      ลงช่ือ…………………………………………….. 
                    (.................................................................) 
 ประธาน สาขาวิชา....................................................................... 
                      ………./…………./…………. 



งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 9 
 

สําหรับฝายงานบัณฑิตศึกษา 
  จัดสงสํานักวิทยบริการฯ   จํานวน  2  เลม 
  จัดสงหอสมุดแหงชาติ   จํานวน  1  เลม 
  จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ   จํานวน 1 เลม 
  จัดสงคณะที่นักศึกาศึกษาอยู  จํานวน  1  เลม   
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
  เจาหนาท่ีฝายงานบัณฑิตศึกษา   
 วันท่ี………./…………./……..… 

ความเห็นของคณบดี 
  
  
 
 

      ลงช่ือ…………………………………………….. 
                    (.................................................................) 
   คณบดีคณะ.............................................................. 
                      ………./…………./…………. 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

บฑ. 9 
 

สําหรับฝายงานบัณฑิตศึกษา 
  จัดสงสํานักวิทยบริการฯ   จํานวน  2  เลม 
  จัดสงหอสมุดแหงชาติ   จํานวน  1  เลม 
  จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ   จํานวน 1 เลม 
  จัดสงคณะที่นักศึกาศึกษาอยู  จํานวน  1  เลม   
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
  เจาหนาท่ีฝายงานบัณฑิตศึกษา   
 วันท่ี………./…………./……..… 

ความเห็นของคณบดี 
  
  
 
 

      ลงช่ือ…………………………………………….. 
                    (.................................................................) 
   คณบดีคณะ.............................................................. 
                      ………./…………./…………. 



บฑ.11 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 
แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 

(โปรดพิมพหรอืกรอกขอความดวยตัวบรรจง) 
 

1.  ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)  
เปนนักศึกษาระดับปริญญา รหัสประจําตัว  
หลักสูตร  สาขาวิชา  
คณะ  เบอรโทรศัพทที่ติดตอได  
 
2.  ช่ือเรื่องที่ทํา  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ 
ภาษาไทย   
    
    
    
ภาษาอังกฤษ 
   
   
    
 
3.  รายละเอียดการตีพิมพเผยแพรผลงาน  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ เพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา 

3.1  การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ/วารสารวิจัย 
 ผลงาน  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ 

  ไดรับการตีพิมพแลว 
  ไดรับการตอบรับวาจะตีพิมพ (ตองลงนามโดยบรรณาธิการเทาน้ัน) 

ช่ือบทความ 
   
   
   
ช่ือวารสาร  
ของประเทศ  
ปที่  ฉบับที่ เดือน ป พ.ศ. ที่พิมพ หนา  
เปนการเผยแพรอยูในฐานขอมูล   TCI   สกอ.   อื่นๆ  

     หมายเลข ISSN   
การประเมินบทความ   มีผูประเมินอิสระ (Peer Review)   ไมมีผูประเมินอิสระ 
 



 -2- บฑ.11 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3.2  การเผยแพรโดยเสนอผลงาน  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 รูปแบบการนําเสนอ  แบบบรรยาย  แบบโปสเตอร 
 ช่ือผลงานที่เสนอ  
    

   
 ช่ือการประชุม  
 วัน/เดือน/ป ที่จัดประชุม  
 หนวยงานท่ีจัดประชุม  
 สถานที่จัดประชุม ประเทศ  
 เปนการประชุมทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  อื่นๆ……………………. 
 การตีพิมพ Proceeding Full Paper จํานวนหนาที่พิมพ หนา 

 
พรอมน้ี ไดแนบสําเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือหนังสือยอมรับใหมีการตีพิมพมาดวยแลว 
 

ลงช่ือ………………………………....นักศึกษา 
(………………………………..) 

วันที่…………./………………./……………... 
 

คํารับรอง 
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)   
ไดเผยแพรผลงานตามรายละเอียดที่ระบุขางตนเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ………….……………………….……......…....อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
 (…………………………..……………..……..) 
  วันที่………..…./………..……./……..…… 
 
ลงช่ือ………….……….......................................…....ประธานสาขาวิชา 
 (…………………………..……………..……..) 
  วันที่……..……./………..……./……..…… 
 
ลงช่ือ………………..……………………...........…....คณบดี 
 (…………………………..……………..……..) 
  วันที่………..…./………..……./………..… 

 -2- บฑ.11 

งานประสานการจดับัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3.2  การเผยแพรโดยเสนอผลงาน  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 รูปแบบการนําเสนอ  แบบบรรยาย  แบบโปสเตอร 
 ช่ือผลงานที่เสนอ  
    

   
 ช่ือการประชุม  
 วัน/เดือน/ป ที่จัดประชุม  
 หนวยงานท่ีจัดประชุม  
 สถานที่จัดประชุม ประเทศ  
 เปนการประชุมทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  อื่นๆ……………………. 
 การตีพิมพ Proceeding Full Paper จํานวนหนาที่พิมพ หนา 

 
พรอมน้ี ไดแนบสําเนาผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือหนังสือยอมรับใหมีการตีพิมพมาดวยแลว 
 

ลงช่ือ………………………………....นักศึกษา 
(………………………………..) 

วันที่…………./………………./……………... 
 

คํารับรอง 
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)   
ไดเผยแพรผลงานตามรายละเอียดที่ระบุขางตนเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ………….……………………….……......…....อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
 (…………………………..……………..……..) 
  วันที่………..…./………..……./……..…… 
 
ลงช่ือ………….……….......................................…....ประธานสาขาวิชา 
 (…………………………..……………..……..) 
  วันที่……..……./………..……./……..…… 
 
ลงช่ือ………………..……………………...........…....คณบดี 
 (…………………………..……………..……..) 
  วันที่………..…./………..……./………..… 



วันที่.........................เดือน....................................................พ.ศ..................... 
เร่ือง ขอเทียบโอนผลการเรียน 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. แบบกรอกรายวิชาท่ีขอยกเวนและเทียบโอน        2.ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง(เดิม)                               

3.รายละเอียดของรายวิชาท่ีขอยกเวนและเทียบโอน 
 

 ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)..........................................................................รหัสนักศึกษา(ปจจุบัน)............................
รหัสหอง................................สาขาวิชา.......................................................................หลักสูตร................................................ 
ขอเทียบโอนรายวิชาในสาขาวิชา(เดิม).............................................................มหาวิทยาลัย(เดิม)............................................ 

โดยเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเม่ือภาคเรียนท่ี................ปการศึกษา..................................................... 
ประเภท  (    ) ภาคปกติ  (    )  ภาคพิเศษ    ระดับ  (    ) ปริญญาโท  (    )  ปริญญาเอก   มีความประสงคขอเทียบโอนผลการ
เรียนตามรายละเอียดท่ีแนบมา 

เนื่องจากขาพเจา (      )  เคยศึกษาหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
   (      )  เคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
     ขอแสดงความนับถือ 
 

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

คํารองขอโอนผลการเรียนสําหรับนักศกึษาระดับบัณฑิต 

1. ความเห็นประธานสาขาวิชา 
    (         )   ควรอนุญาต               (         )   ไมควรอนุญาต 
     
ลงช่ือ.......................................................................  
     (.........................................................................) 

2. การเงิน 
     ชําระคาธรรมเนียมการเทยีบโอนผลการเรียนแลว 
                        จํานวนเงิน 2,000 บาท 
เลขท่ีใบเสร็จ................................................ 
ลงช่ือ.........................................................ฝายการเงิน 

3.  ความเห็นของงานทะเบียนและวัดผล 
     เรียนมาแลว.................ป 
      

     ลงช่ือ................................หัวหนางานทะเบียนและวัดผล 
        เทียบโอนผลการเรียนได..............หนวยกิต 
     

ลงช่ือ............................................................ 
    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. ความเห็นรองอธิการบดี 
     (         )   อนุญาต 
     (         )   ไมอนุญาต 
    ลงช่ือ.........................................................รองอธิการบดี 
    (.........................................................................) 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนรายวชิาจํานวน................วิชา................หนวยกิต 
     (         )   ผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนวยกิตละ     500 บาท 
     (         )   ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน             หนวยกิตละ  1,000 บาท 
                              รวมเปนเงินท้ังส้ิน .............หนวยกิตX..........บาท  =........................บาท 
    เลขท่ีใบเสร็จ............................................................................ลงช่ือ................................................................ฝายการเงิน 
 

บฑ.12 



หมายเหตุ   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 28 
1. หลักสูตรปริญญาโทตองเปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป หลักสูตรปริญญาเอกตองเปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 6 ป  
และไดผลการศึกษา PD ,P หรือไมต่ํากวา Bหรือเทียบเทา 
2. นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิจไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
3. รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาหรือจากภายในมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                                                                                                                                              งานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 

 
 
ชื่อ-สกุล..............................................................................................................รหัสนักศึกษา(ปจจุบัน).......................................................โทรศัพท............................................. 
รหัสหอง...........................................สาขาวิชา.............................................................................................................คณะ...................................................................................... 

ลําดับ
ที่ 

รายวิชาที่ขอโอนผลการเรียนตามหลักสูตรเดิม(ไดศึกษามาแลว) 
หลักสูตร(เดิม)............................................................................................................
สาขาวิชา(เดิม)............................................................................................................
มหาวิทยาลัย(เดิม)...................................................................................................... 

รายวิชาที่โอนผลการเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หลักสูตร............................................................................................................................ 
สาขาวิชา............................................................................................................................ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก. รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

ความเห็นประธานสาขาวชิา 
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................................
(..............................................................................................) 

คํารองขอเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนกัศึกษาระดับบัณฑิต 
บฑ.12 


