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บฑ.2 แบบขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ
บฑ.2.1 แบบคํารองขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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 แบบเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
บฑ.11 แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ
บฑ.12 คํารองโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

แบบคําร้ องทัว่ ไป
งานประสานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ.............
เรื่ อง ...........................................................................
เรี ยน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………รหัสประจําตัว…....……………......…………………

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก สาขาวิชา………….……………………………………………………………………………
หลักสูตร ………………………………คณะ…………………………………………โทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………………..……………
มีความประสงค์...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)................................................................
(..............................................................)
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์หลัก
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)
ความคิดเห็นฝ่ ายประสานงานบัณฑิต.......................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)
ความคิดเห็นผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
/ฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษา
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)
ความคิดเห็นรองอธิ การบดี
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)

ความคิดเห็นประธานสาขาวิชา.......................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)
ความคิดเห็นคณบดี
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)
ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
.......................................................................................
ชําระเงินเลขที่ใบเสร็ จ....................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)
ความคิดเห็นอธิการบดี
.......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................................)

บฑ. 1

แบบขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (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
ชื่อหัวขอภาษาไทย

ชื่อหัวขอภาษาอังกฤษ

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

วันที่………./…………./……..…

ความเห็นประธานสาขาวิชา
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ผลการพิจารณา
อนุมัติวันที่................เดือน...........................พ.ศ.............
ลงชื่อ…………………………………………….ประธานสาขาวิชา
(…………………………………………..)
วันที่………./…………./……..…วันอนุมัติหัวขอ
จะสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ไดตอเมื่อพนวันที่.............เดือน..................พ.ศ..........
(หมายเหตุ) เอกสาร บฑ.1 เมื่อลงรายละเอียดแลวใหสําเนาสงฝายบัณฑิตศึกษา 1 ชุด)
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 2

แบบขออนุมตั แิ ต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
รหัสประจําตัว ……………………………ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่……………………หมู่ที่…………ซอย……………………………………
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… .
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………
เรียน ประธานสาขาวิชา..................................................................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมตั ิแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อหัวข้อภาษาไทย
……………………..……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………….
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………….......
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา
(…………………………………………..)

วันที่………./…………./……..…

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาขาวิชา

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์
จากการประชุมครั้งที่……............../…….........….เมื่อวันที่………………เดือน…………………….พ.ศ………….
ดังรายนามต่อไปนี้
รายนาม (ระบุตาํ แหน่งทางวิชาการหน้าชื่อด้วย)
สาขาวิชาชํานาญการ
1………………………………………….อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก …………………………..………….. (เอกสารประกอบแนบท้าย)
2………………………………………….อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) …………………………..…….(เอกสารประกอบแนบท้าย)
มีมติ




อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ………………………………………….ประธานสาขาวิชา
(…………………………………………..)
วันที่………./…………./……..…

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 2.1

แบบคําร้ องขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก หลักสู ตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
รหัสประจําตัว ……………………………
เรียน คณบดีคณะ...................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้คณะ..............................................................................ออกหนังสื อเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั ให้กบั นักศึกษา ชื่อ
สกุล
ที่ได้ทาํ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เรื่ อง

โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่
ที่ปรึ กษาหลัก
1)
ที่ปรึ กษาร่ วม
2)
ทั้งนี้ได้แนบรายชื่อ/ตําแหน่ง/สถานที่ทาํ งานมาพร้อมแล้วดังนี้
1) ......................................................................................ติดต่อ......................................................................................................
2) ......................................................................................ติดต่อ......................................................................................................
3) ......................................................................................ติดต่อ......................................................................................................
4) ......................................................................................ติดต่อ......................................................................................................
5) ......................................................................................ติดต่อ......................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................ประธานสาขาวิชา
(....................................................................)

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 3

แบบขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก หลักสู ตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
รหัสประจําตัว ……………………………ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่……………………หมู่ที่…………ซอย……………………………………
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… .
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………
เรียน ประธานสาขาวิชา.....................................................................................................................

ตามที่ขา้ พเจ้าได้รับอนุมตั ิหวั ข้อ  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์
ในวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............. รวมจํานวนวันหลังได้รับอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิ พนธ์/ดุษฎีนิพนธ์..........วัน
ชื่อหัวข้อภาษาไทย
……………………..……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………….
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………….…………….
บัดนี้ ขา้ พเจ้าได้ดาํ เนิ นการจัดทํารายละเอียดเค้าโครงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยจัดส่ ง
เค้าโครงอย่างละเอียด จํานวน..................ชุด มาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบเค้าโครง

 วิทยานิพนธ

 ดุษฎีนิพนธ์ ต่อไป
ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา
(…………………………………………..)

ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาร่ วม

เห็นสมควรให้ (ชื่อนักศึกษา).......................................................................................................................................................
เข้าสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์ ได้
ลงชื่อ…………………………………………….อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(…………………………………………..)
วันที่………./…………./……..…
ลงชื่อ…………………………………………….อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
(…………………………………………..)
วันที่………./…………./……..…
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ในการประชุ ม ครั้ งที่ . ............วัน ที่ . .........เดื อ น..........................พ.ศ...............คณะกรรมการประจํา สาขาวิ ช า
................................................................ มีมติให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
รายนาม (ระบุตาํ แหน่งทางวิชาการหน้าชื่อด้วย)
สาขาชํานาญการ
1. ..........................................................................ประธานสอบ
.............................................................................
2. ..........................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
.............................................................................
3. ..........................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี) .............................................................................
4. ..........................................................................กรรมการสอบ (ถ้ามี)
.............................................................................
5. ..........................................................................ผูท้ รงคุณวุฒิ
.............................................................................
โดยกําหนดสอบวันที่............เดือน............................พ.ศ.............. เวลา......................... น. ณ ห้อง.....................................
การดําเนินการของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา.....................................................................................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาและคณะกรรมการสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบแล้วเห็นควร
 ดําเนิ นการตามที่คณะกรรมการประจําสาขาวิชาเสนอ
 แก้ไข เนื่องจาก.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………ประธานสาขาวิชา
(…………………………………………..)
วันที่………./…………./……..…

หมายเหตุ 1. เมื่อลงรายละเอียดแล้วให้นาํ สําเนาส่ งฝ่ ายบัณฑิตศึกษา 1 ชุด พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์
2. จะสอบเค้าโครงได้เมื่อระดับปริ ญญาโท ใช้เวลาทําวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และระดับปริ ญญาเอกใช้เวลาทํา
ดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 4

แบบรายงานผลการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก หลักสู ตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
รหัสประจําตัว ……………………………ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่……………………หมู่ที่…………ซอย……………………………………
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… .
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………
เรียน

ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษา)

ตามที่คณะกรรมการสอบฯ ได้ดาํ เนินการสอบเค้าโรง  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อเรื่ อง…………………………………………..………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
เมื่อวันที่....................เดือน............................................พ.ศ..........................เวลา..............................น. ถึง....................................น.
มติของคณะกรรมการสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ

 ผาน

 ดุษฎีนิพนธ์ เห็นสมควรให้ผลการสอบของนักศึกษาอยูใ่ นระดับ

 ผ่านอย่างมีเงื่อนไข

 ไม่ผา่ น

โดยมีขอ้ เสนอแนะ/ข้อแก้ไขดังนี้.............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
ทั้งนีใ้ ห้ แก้ ไขให้ แล้ วเสร็จภายในวันที.่ .............เดือน........................................พ.ศ............... (และตามแนบท้ายใบ บฑ.4.1 มานี้)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงนาม..................................................................ประธานสอบ
(............................................................................)
ลงนาม..................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(............................................................................)
ลงนาม..................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(............................................................................)
ลงนาม..................................................................ผูท้ รงคุณวุฒิ
(............................................................................)
ลงชื่อ..............................................................ประธานสาขาวิชา
(..............................................................)
วันที่............../................../....................

ลงชื่อ.............................................................คณบดีคณะ
(..............................................................)
วันที่............../................../....................

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 4.1

แบบเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ ไขเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ตามที่ (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………รหัสประจําตัว......………………...………............……

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก หลักสู ตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เรื่ อง................................................................................................................………………………
............................................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที่............../........................................./........................ เวลา..........................................................น.
คณะกรรมการสอบมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ดังนี้
1. ส่ วนประกอบตอนหน้ า
รายการ
ประเด็นปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์

2. ส่ วนประกอบของเนือ้ หา
รายการ
2.1 บทที่ 1

ประเด็นปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

2.2 บทที่ 2

2.3 บทที่ 3

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. ส่ วนประกอบตอนหลัง
รายการ
3.1 บรรณานุกรม

ประเด็นปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

3.2 เครื่ องมือวิจยั

4. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
.....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
5. โดยกําหนดวันส่ งแก้ ไขในวันที.่ .............เดือน............................พ.ศ................
(นักศึ กษาต้องปรั บปรุ งแก้ไขเค้าโครง  วิทยานิ พนธ์  ดุ ษฎี นิพนธ์ ให้แล้วเสร็ จและนําฉบับสมบูรณ์ ส่งที่ สาขาวิชาฯ
ภายในเวลา 30 วัน สําหรับระดับปริ ญญาโท และ 60 วัน สําหรับปริ ญญาเอก นับถัดจากวันสอบและหากแก้ไขเสร็ จแล้วนักศึกษาต้อง
แนบหนังสื อฉบับนี้ พร้อมกับเค้าโครง  วิทยานิ พนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับแก้ไขเพื่อให้ฝ่ายประสานบัณฑิต สํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน ตรวจสอบด้วย และหากพ้นกําหนดให้ถือเสมือนว่ายังไม่มีการสอบเค้าโครง)

ลงชื่อ..............................................................................ประธานสอบ
(............................................................................)

หมายเหตุ บฑ. 4.1 ให้สาํ เนาส่ งสาขาวิชาและฝ่ ายงานบัณฑิต สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 5

แบบคํารองขอสอบปองกันวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ

เรียน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประธานสาขาวิชา.........................................................................

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

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

ขาพเจามีความประสงคขอสอบปองกัน  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ
ชื่อเรื่องภาษาไทย……………………..………………………………………………………………………………..........................…….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………………........................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….
และขาพเจาไดดําเนินการดังตอไปนี้แลว
ลงทะเบียนและรักษาสภาพถึงเทอมปจจุบัน ดังนี้
1. ไดชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ

 วิทยานิพนธ (6,000 บ.)  ดุษฎีนิพนธ (10,000 บ.) แลว

(แนบใบเสร็จรับเงินเลขที่.....................................................................วันที่.........................................เพื่อแสดงเปนหลักฐาน
2.
3.
4.
5.
6.

สง  วิทยานิพนธ

 ดุษฎีนิพนธ ฉบับที่ยังไมเย็บเลม เพื่อใชในการสอบจํานวน..............เลม

สอบผานภาษาตางประเทศ (ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย)  ผาน วันที่........เดือน.................พ.ศ..............
สอบผาน ประมวลความรู (ป.โท)  วัดคุณสมบัติ (ป.เอก)
 เรียนครบตามหลักสูตร
 ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. สอบเคาโครงวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.............
8. ระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธตามเกณฑ
8.1 ใชเวลาในการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 90 วัน (นับถัดจากหลังสอบเคาโครงวิทยานิพนธรวมเปนเวลา........วัน)
โดยสอบปองกันเมื่อวันที่........เดือน..........พ.ศ.......ผลการสอบ...................
8.2 ใชเวลาในการทําดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 180 วัน (นับถัดจากหลังสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธเปนเวลา...........วัน)
โดยสอบปองกันเมื่อวันที่........เดือน..........พ.ศ.......ผลการสอบ...................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดดําเนินการตอไป

ลงชื่อ........................................................นักศึกษา
(........................................................)
วันที่........../................./..............

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาหลัก
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษารวม
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ......................................................................
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)
(....................................................................)
............................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ประธานสาขาวิชา
(....................................................................)

หมายเหตุ เมื่อลงรายละเอียดแลวใหนําสําเนาสงฝายบัณฑิตศึกษา 1 ชุด พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
และดุษฎีนิพนธ

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 6

แบบขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

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

ประธานสาขาวิชา......................................................................................

คณะกรรมการสอบปองกัน  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ ประกอบดวย
รายนาม (ระบุตําแหนงทางวิชาการหนาชื่อดวย)
1. ..........................................................................ประธานสอบ
2. ..........................................................................อาจารยที่ปรึกษาหลัก
3. ..........................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี)
4. ..........................................................................ผูทรงคุณวุฒิ

สาขาชํานาญการ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ทั้งนี้คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ คณะกรรมการประจําสาขาวิชาพิจารณาแลวเปนไปตามกฎของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงชื่อ……………………………………………
(…………………………………………..)
ประธานสาขาวิชา
วันที่………./…………./……..…

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 7

แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

นักศึกษาระดับปริ ญญา  โท  เอก หลักสู ตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
รหัสประจําตัว ……………………………ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่……………………หมู่ที่…………ซอย……………………………………
ถนน………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… .
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………
เรียน

ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝ่ ายงานบัณฑิตศึกษา)

ตามที่คณะกรรมการสอบฯ ได้ดาํ เนินการสอบ  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์
เรื่ อง (ภาษาไทย)
เรื่ อง (ภาษาอังกฤษ)
เมื่อวันที่......................เดือน.............................พ.ศ....................เวลา..................................น. ถึง.......................................น.
มติของคณะกรรมการสอบ  วิทยานิ พนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ เห็นสมควรให้ผลการสอบของนักศึกษาอยูใ่ นระดับ
 ยอดเยีย่ ม
 ผ่าน
 ดี
 ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
 ไม่ผา่ น
ข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไข

ทั้งนีใ้ ห้ แก้ ไขให้ แล้ วเสร็จภายในวันที.่ .............เดือน........................................พ.ศ............... (และตามแนบท้ายใบ บฑ.7.1 มานี้)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงนาม..................................................................ประธานสอบ
(............................................................................)
ลงนาม..................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(............................................................................)
ลงนาม..................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(............................................................................)
ลงนาม..................................................................ผูท้ รงคุณวุฒิ
(............................................................................)
ลงชื่อ..............................................................
ลงชื่อ..............................................................
(..............................................................)
(..............................................................)
ประธานสาขาวิชา
คณบดีคณะ.....................................................
วันที่............../................../....................
วันที่............../................../....................
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บฑ. 7.1

แบบเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ ไขวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรี ยน ประธานสาขาวิชา............................................................................

ตามที่ นาย/ นาง/ นางสาว ……………….……………………………รหัสประจําตัว…………………...………………………
นักศึกษาหลักสู ตร…………………………………………….…………………………ได้สอบป้ องกัน  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์
เรื่ อง...........................................................................................................................................................……………………………………
............................................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที่............../........................................./........................ เวลา..........................................................น.
คณะกรรมการสอบมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
1. ส่ วนประกอบตอนหน้ า
รายการ
ประเด็นปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์
1.2 บทคัดย่อภาษาไทย
1.3 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

2. ส่ วนประกอบของเนือ้ หา
รายการ
2.1 บทที่ 1

ประเด็นปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

2.2 บทที่ 2

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ
2.3 บทที่ 3

ประเด็นปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

2.4 บทที่ 4

2.5 บทที่ 5

2.6 บทอื่น ๆ (ถ้ามี)

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. ส่ วนประกอบตอนหลัง
รายการ
3.1 บรรณานุกรม

ประเด็นปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

3.2 แบบสอบถาม
(เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั )

4. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
.....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
5. โดยกําหนดวันส่ งแก้ ไขในวันที.่ .............เดือน............................พ.ศ................
(นักศึกษาต้องปรับปรุ งแก้ไข  วิทยานิ พนธ์  ดุษฎี นิพนธ์ ให้แล้วเสร็ จและนําฉบับสมบูรณ์ส่งที่สาขาวิชาฯ ภายในเวลา 30 วัน
ถ้าเป็ นระดับ ปริ ญ ญาโท และ 60 วัน สํา หรั บ ปริ ญ ญาเอก นับ ถัด จากวัน สอบและนักศึ ก ษาจะต้อ งแนบหนังสื อ ฉบับ นี้ พ ร้ อ มกับ 
วิทยานิ พนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบด้วยพร้อมสําเนาที่แก้ไขเสร็ จแล้วส่ งสาขาวิชาเพื่อพิจารณา 5 ชุด)
และหากพ้นกําหนดเวลาส่ งให้ถือเสมือนยังไม่มีการสอบ สาชาวิชาจะต้องพิจารณากําหนดวันสอบใหม่หากยังไม่หมดเวลาเรี ยน
ลงชื่อ..............................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(............................................................................)
ลงชื่อ..............................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(............................................................................)

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน+รักษาสภาพ

บฑ. 8
รายละเอี
ยดการลงทะเบี
ยนเรียน+รั
กษาสภาพ
แบบขอตรวจเนื
้อหาและรู
ปแบบวิ
ทยานิ
พนธและดุษฎีนิพนธ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- บฑ. 8
ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….………………..………………นามสกุล……………….……...……….…………………..

แบบขอตรวจเนื
้อกหาและรู
ปแบบวิทยานิพ.สาขาวิ
นธและดุ
ษฎีนิพนธ
นักศึกษาระดับปริญญา 
โท  เอก หลั
สูตร…………………………………
ชา……………………………..……………………
รหัสประจํ
าตัว ………………………..………ที่อยูปจจุบันเลขที…
่ …………..…………หมูที่…………ซอย…………………….………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตําบล…………………………………
อําเภอ………..……………………
จังหวัด………..………………………..
ถนน……………………………………
ชื่อนักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว
) ……………….………………..………………
นามสกุล……………….……...……….…………………..
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………..……………………………………………………………
นักศึกษาระดับปริญญา  โท  เอก หลักสูตร………………………………….สาขาวิชา……………………………..……………………
รหัสประจําตัว ………………………..………ที่อยูปจจุบันเลขที…
่ …………..…………หมูที่…………ซอย…………………….………………………
เรียน ฝายงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ถนน……………………………………ตําบล…………………………………อําเภอ………..……………………จังหวัด………..………………………..
ามีความประสงค
ขอใหตรวจรูพปทแบบ
 วิดทตยานิ
 ดุษฎีนิพนธ ซึ่งไดสอบปองกันเมื่อวันที่.....................
รหัสไปรษณียข…าพเจ
……………………
.หมายเลขโทรศั
ที่สามารถติ
อไดพ…นธ
……………..……………………………………………………………
เดือน............................พ.ศ......... โดยขาพเจาไดดําเนินการตรวจสอบรูปแบบในขั้นตนแลว และการแกไขยังไมเกินกําหนดเวลาที่ทาง
ไขภายในวันทีย่..............เดื
อน.................................พ.ศ..............
เรีคณะกรรมการสอบกํ
ยน ฝายงานบัณฑิตาศึหนด
กษา ทัสํ้งานีนั้กกําสหนดส
งเสริมงวิการแก
ชาการและงานทะเบี
น
ขาพเจามีความประสงคขอใหตรวจรูปแบบ  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ ซึ่งไดสอบปองกันเมื่อวันที่.....................
่อ).........................................................นั
กศึกไขยั
ษางไมเกินกําหนดเวลาที่ทาง
เดือน............................พ.ศ......... โดยขาพเจาไดดําเนิ(ลงชื
นการตรวจสอบรู
ปแบบในขั้นตนแลว และการแก
วันที่………./…………./……..…
คณะกรรมการสอบกําหนด ทั้งนี้กําหนดสงการแกไขภายในวันที่..............เดือน.................................พ.ศ..............

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยทปี่ รึกษารวม
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา  วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ หลังจากที่นักศึกษาได
(ลงชื่อ).........................................................นักศึกษา
ปรับปรุงแกไขตามที่ไดเสนอแนะในการสอบปากเปลวันา ที(บฑ.
7 และบฑ. 7.1) แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได
่………./…………./……..…
ลงชื่อ…………………………อาจารยที่ปรึกษาหลัก
ลงชื่อ……………………….อาจารยที่ปรึกษารวม
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยทปี่ รึกษารวม
(……………………………………………...)
(……………………………………………...)
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา  วิทยานิ
พนธ  ดุษฎีนิพนธ หลังจากที่นักศึกษาได
วั
น
ที
…
่
……./…………./……..…
ที่…
……./…………./……..…
ปรับปรุงแกไขตามที่ไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ. 7 และบฑ. 7.1) แลวันวเห็
นควรดํ
าเนินการตอไปได
ลงชื่อ…………………………อาจารยที่ปรึกษาหลัก
ลงชื่อ……………………….อาจารยที่ปรึกษารวม
ความเห็นประธานสาขาวิชา
(……………………………………………...)
(……………………………………………...)
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ หลังจากที่นักศึกษาได
วันที่………./…………./……..…
วันที่………./…………./……..…
ปรับปรุงแกไขตามที่ไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ.7และบฑ. 7.1) แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได
ลงชื่อ……………………………………..ประธานสาขาวิชา
ความเห็นประธานสาขาวิชา
ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื(……………………………………………...)
้อหา วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ หลังจากที่นักศึกษาได
วันที่…7.1)
……./…………./……..…
ปรับปรุงแกไขตามที่ไดเสนอแนะในการสอบปากเปลา (บฑ.7และบฑ.
แลวเห็นควรดําเนินการตอไปได
ลงชื่อ……………………………………..ประธานสาขาวิชา
(……………………………………………...)
วันที่………./…………./……..…

หมายเหตุ

งานประสานการจั
ณฑิตษศึฎี
กษา
นักสบฑ.
งเสริม7วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โปรดแนบรายงานผลการสอบวิ
ทยานิพนธดแบัละดุ
นิพสํานธ

-2-2-

บฑ. 8
บฑ. 8

ขอปฏิบัติในการยื่นขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
ขอปฏิบัติในการยื่นขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ

1. กรอกขอมูลในหนาแรก (สวนของนักศึกษา) ใหครบถวน
ลในหน
าแรก (สวนของนั
ใหอคนจึ
รบถงสามารถขอรั
วน
2. 1. นักกรอกข
ศึกษาตออมูงผ
านการสอบปากเปล
าขัก้นศึสุกดษา)
ทายก
บการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ โดยยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/
2. ดุษนัฎีกนศึิพกนธ
ษาต(บฑ.
องผา8)นการสอบปากเปล
า
ขั
้
น
สุ
ด
ท
า
ยก
อ
นจึ
บการตรวจรู
ปแบบวิ
พรอมวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับงสามารถขอรั
ราง (เขาเลมปกอ
อน) จํานวน
1 เลทมยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ โดยยื่นคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/
ษฎีนพิพนธนธ/ดุ(บฑ.
อมวิบรทายานิ
พนธ/ดุษฎีวยเนื
นิพนธ
างา(เข
3. วิทดุยานิ
ษฎีนิพ8)นธพรฉบั
ง ประกอบด
้อเรื่อฉบั
งเรีบยรงลํ
ดับาดัเลงมนีปกอ
้ อน) จํานวน 1 เลม
3. 1)วิทยานิ
พ
นธ
/
ดุ
ษ
ฎี
น
พ
ิ
นธ
ฉบั
บ
ร
า
ง
ประกอบด
ว
ยเนื
อ
้
เรื
อ
่
งเรี
ย
งลํ
า
ดั
บ
ดั
ง
นี
้
ปกนอก
1)
ปกนอก
2) ปกใน
3) 2) หนปกใน
าอนุมัติ (พิมพตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการยังไมตองลงนาม)
3)
หน
มัติ (พิมพตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการยังไมตองลงนาม)
4) บทคัดายอนุ
อไทย
4)
บทคั
ด
ย
อ
ไทย งกฤษ
5) บทคัดยอภาษาอั
ดยอภาษาอังกฤษ
6) 5) กิตบทคั
ติกรรมประกาศ
6)
กิ
ต
ติ
ก
7) สารบัญ รรมประกาศ
สารบั
ญ (ถามี)
8) 7) สารบั
ญตาราง
สารบั
ญตาราง
9) 8) สารบั
ญภาพ
(ถามี(ถ) ามี)
9)
สารบั
ญ
ภาพ
(ถามี)
10) เนื้อหา
10)
เนื
อ
้
หา
11) บรรณานุกรม
บรรณานุ(ถ
กรม
12)11)ภาคผนวก
ามี)
12)
ภาคผนวก
(ถ
13) ประวัติผูเขียน ามี)
13) ประวั
ยน (หรือตามที่เจาหนาที่นัดหมาย) นักศึกษาขอรับวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง และคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
4. ประมาณ
14 วันตทํิผูเาขีการ
4. (บฑ.
ประมาณ
14
วั
น
ทํ
าการ (หรือตามที่เจาหนาที่นัดหมาย) นักศึกษาขอรับวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ฉบับราง และคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
8) คืน
8) คืน บทราบในคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8) และเมื่อแกไขวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบตามคําแนะนํา
5. นัก(บฑ.
ศึกษาลงนามรั
5. ของคณะกรรมการสอบป
นักศึกษาลงนามรับทราบในคํ
แบบวิทยานิ
พนธ8 /เสนอประธานกรรมการที
ดุษฎีนิพนธ (บฑ. 8) และเมื
ทยานิ
้งเนื้อหาและรู
ปแบบตามคํ
าแนะนํ
องกันขัา้นรสุองขอตรวจรู
ดทาย จึงนําปแบบฟอร
ม บฑ.
่ปรึ่อกแก
ษาวิไทขวิยานิ
พนธพนธ
/ดุษ/ฎีดุษนฎีิพนนธิพนธ
เพื่อทัลงนามรั
บทราบและส
งมาที
่ฝายา
ของคณะกรรมการสอบป
อ
งกั
น
ขั
้
น
สุ
ด
ท
า
ย
จึ
ง
นํ
า
แบบฟอร
ม
บฑ.
8
เสนอประธานกรรมการที
่
ป
รึ
ก
ษาวิ
ท
ยานิ
พ
นธ
/
ดุ
ษ
ฎี
น
ิ
พ
นธ
เพื
่
อ
ลงนามรั
บ
ทราบและส
ง
มาที
่ฝาย
งานบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบตอไป
งานบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบตอไป

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อนุมัติจบวันที่.......................................บฑ.9
เลขที
ญาบั
ร พบ.......................................
อนุม่ปัตริญิจบวั
นทีต่.......................................
บฑ.9
เลขที่ปริญญาบัตร พบ.......................................

แบบขอสงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
แบบขอสงวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นักศึกษา (นาย/ นาง/ นางสาว) ……………….……………………………นามสกุล…………………...……………………

นักญศึญา
กษา
(นาย/
……………….……………………………นามสกุ
ล…………………...……………………
โท นาง/
 นางสาว)
เอก หลั
กสูตร………………………………….สาขาวิชา………………………………………
นักศึกษาระดัชืบ่อปริ
รหันัสกประจํ
าตัว ……………………………ที
จุบกันสูเลขที
่……………………หมูที่…………ซอย……………………………………
ตร………………………………….สาขาวิ
ชา………………………………………
ศึกษาระดั
บปริญญา  โท  เอก่อยูปจหลั
ถนน………………………………ตํ
าบล……………………………อํ
าเภอ…………………………จั
งหวัด…………………………… .
รหัสประจําตัว ……………………………ที
่อยูปจจุบันเลขที่……………………หมู
ที่…………ซอย……………………………………
รหัถนน………………………………ตํ
สไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศั
พ
ท
ท
ส
่
ี
ามารถติ
ด
ต
อ
ได
…
……………….……………………………………………
าบล……………………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………… .
รหัสไปรษณีย……………………….หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………….……………………………………………
เรียน ฝายงานบัณฑิตศึกษา
พเจาไดณดฑิําตเนิศึนกษา
การแกไขตามคําแนะนําของฝายงานบัณฑิต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขาพเจาจึงขอสงเลม
เรียน ฝขาายงานบั

 วิทยานิขพานธพเจาไดดําดุเนิษนฎีการแก
นิพนธไขตามคําแนะนําของฝายงานบัณฑิต สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขาพเจาจึงขอสงเลม
ชื่อ
หัวขอวิทภาษาไทย
ยานิพนธ  ดุษ.…………………..……………………………………………………………………………………….
ฎีนิพนธ
ชื่อหัวขอภาษาไทย
ชื่อหัวขอภาษาอังกฤษ
ชื่อหัวขอภาษาอังกฤษ

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

..…………………………………………………………………………………………….…………….
 ไดเขาเลมตามแบบของมหาวิทยาลัยแลว จึงจัดสงฉบับสมบูรณจํานวน 5 เลม และสําเนาที่จัดเก็บขอมูล ลงแผน CD-ROM
น และนวัตกรรมจากงานวิ
มนี้ รณจํานวน 5 เลม และสําเนาที่จัดเก็บขอมูล ลงแผน CD-ROM
จํานวน
ไดเขา5เลแผ
มตามแบบของมหาวิ
ทยาลัยแลจวัย (จึถงจัามีด)สมาพร
งฉบับอสมบู
จํานวน 5 แผน และนวัตกรรมจากงานวิจัย ( ถามี) มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป
ลงชื่อ…………………………………………….นักศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป
ลงชื(…………………………………………..)
่อ…………………………………………….นักศึกษา

วันที่………./…………./……..…
(…………………………………………..)

วันที่………./…………./……..…
ความเห็นของประธานสาขาวิชา
ความเห็.....................................................................................................................................................................................
นของประธานสาขาวิชา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………..
(.................................................................)
ลงชื่อ……………………………………………..
ประธาน สาขาวิ(.................................................................)
ชา.......................................................................
………./…………./………….
ประธาน สาขาวิ
ชา.......................................................................
………./…………./………….
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ความเห็
นของคณบดี
ความเห็
นของคณบดี

่อ……………………………………………..
ลงชืลงชื
่อ……………………………………………..
(.................................................................)
(.................................................................)
คณบดี
คณะ..............................................................
คณบดี
คณะ..............................................................
………./…………./………….
………./…………./………….

ายงานบั
สําสํหรัาหรั
บฝบาฝยงานบั
ณฑิณตฑิศึตกศึษากษา

ทยบริ
การฯจํานวน
จํานวน2 เล2 มเลม
จัดจัสดงสสํงานัสํากนัวิกทวิยบริ
การฯ
งหอสมุ
ดแห
งชาติจํานวน
จํานวน1 เล1 มเลม
จัดจัสดงสหอสมุ
ดแห
งชาติ
กงานคณะกรรมการการวิ
จัยแห
งชาติจํานวน
จํานวน
จัดจัสดงสสํงานัสํากนังานคณะกรรมการการวิ
จัยแห
งชาติ
1 เล1มเลม
งคณะที
กษาอยู
จํานวน1 เล1 มเลม
จัดจัสดงสคณะที
่นัก่นศึักกศึาศึกกาศึษาอยู
 จํา นวน

่อ…………………………………..
ลงชืลงชื
่อ…………………………………..
าหน
่ฝายงานบั
เจาเจหน
าทีา่ฝทีายงานบั
ณฑิณตฑิศึตกศึษากษา
่………./…………./……..…
วันวัทีน่…ที……./…………./……..…

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ
(โปรดพิมพหรือกรอกขอความดวยตัวบรรจง)
1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)
เปนนักศึกษาระดับปริญญา
หลักสูตร
คณะ
2. ชื่อเรื่องที่ทํา
ภาษาไทย

วิทยานิพนธ

รหัสประจําตัว
สาขาวิชา
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได

ดุษฎีนิพนธ

ภาษาอังกฤษ

3. รายละเอียดการตีพิมพเผยแพรผลงาน วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ เพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา
3.1 การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ/วารสารวิจัย
ผลงาน วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ
ไดรับการตีพิมพแลว
ไดรับการตอบรับวาจะตีพิมพ (ตองลงนามโดยบรรณาธิการเทานั้น)
ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร
ของประเทศ
ปที่
ฉบับที่
เดือน
ป พ.ศ. ที่พิมพ
เปนการเผยแพรอยูในฐานขอมูล
TCI
สกอ.
อื่นๆ
หมายเลข ISSN
การประเมินบทความ
มีผูประเมินอิสระ (Peer Review)
ไมมีผูประเมินอิสระ

หนา

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.2 การเผยแพรโดยเสนอผลงาน
รูปแบบการนําเสนอ
ชื่อผลงานที่เสนอ

วิทยานิพนธ

แบบบรรยาย

ดุษฎีนิพนธในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

แบบโปสเตอร
-2-
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3.2 การเผยแพรโดยเสนอผลงาน วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อการประชุม
รูปแบบการนําเสนอ แบบบรรยาย แบบโปสเตอร
วัน/เดือน/ป ที่จัดประชุม
ชื่อผลงานที่เสนอ
หนวยงานที่จัดประชุม
สถานที่จัดประชุม
ประเทศ

เปชืน่อการประชุ
การประชุมมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ
การตี
พิมอพน/ป
Proceeding
วัน/เดื
ที่จัดประชุFull
ม Paper จํานวนหนาที่พิมพ

อื่นๆ…………………….
หนา

หนวยงานที่จัดประชุม
พรสถานที
อมนี้ ได
นบสํามเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือหนังสือยอมรับใหประเทศ
มีการตีพิมพมาดวยแลว
่จัดแประชุ
เปนการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ อื่นๆ…………………….
กศึกษา
การตีพิมพ Proceeding Full Paper จํานวนหนาที่พิมพ ลงชื่อ………………………………....นั
หนา
(………………………………..)
่…………./………………./……………...
พรอมนี้ ไดแนบสําเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือหนัวังสืนอทียอมรั
บใหมีการตีพิมพมาดวยแลว

คํารับรอง ลงชื่อ………………………………....นักศึกษา
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)
(………………………………..)
ไดเผยแพรผลงานตามรายละเอียดที่ระบุขางตนเรียบรอยแลว
วันที่…………./………………./……………...
ลงชื่อ………….……………………….……......…....อาจารย
ที่ปรึกษาหลัก
คํารับรอง
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว) (…………………………..……………..……..)
วันขทีา่…
ไดเผยแพรผลงานตามรายละเอียดที่ระบุ
งต……..…./………..……./……..……
นเรียบรอยแลว
ลงชื่อ………….……….......................................…....ประธานสาขาวิ
่อ………….……………………….……......…....อาจารยที่ปรึกชษาหลั
ลงชื
า ก
(…………………………..……………..……..)
(…………………………..……………..……..)
ที่……..……./………..……./……..……
……..…./………..……./……..……
วันวันที่…
ลงชื่อ………………..……………………...........…....คณบดี
่อ………….……….......................................…....ประธานสาขาวิชา
ลงชื
(…………………………..……………..……..)
(…………………………..……………..……..)
ที่………..…./………..……./………..…
…..……./………..……./……..……
วันวันที่…
ลงชื่อ………………..……………………...........…....คณบดี
(…………………………..……………..……..)
วันที่………..…./………..……./………..…
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คํารองขอโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
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วันที่.........................เดือน....................................................พ.ศ.....................

เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบกรอกรายวิชาที่ขอยกเวนและเทียบโอน 2.ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง(เดิม)
3.รายละเอียดของรายวิชาทีข่ อยกเวนและเทียบโอน
ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)..........................................................................รหัสนักศึกษา(ปจจุบัน)............................
รหัสหอง................................สาขาวิชา.......................................................................หลักสูตร................................................
ขอเทียบโอนรายวิชาในสาขาวิชา(เดิม).............................................................มหาวิทยาลัย(เดิม)............................................
โดยเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเมื่อภาคเรียนที่................ปการศึกษา.....................................................
ประเภท ( ) ภาคปกติ ( ) ภาคพิเศษ ระดับ ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก มีความประสงคขอเทียบโอนผลการ
เรียนตามรายละเอียดที่แนบมา
เนื่องจากขาพเจา ( ) เคยศึกษาหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) เคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

2. การเงิน
ชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนแลว
) ไมควรอนุญาต
จํานวนเงิน 2,000 บาท
เลขที่ใบเสร็จ................................................
ลงชื่อ.......................................................................
ลงชื่อ.........................................................ฝายการเงิน
(.........................................................................)
3. ความเห็นของงานทะเบียนและวัดผล
4. ความเห็นรองอธิการบดี
เรียนมาแลว.................ป
(
) อนุญาต
(
) ไมอนุญาต
ลงชื่อ................................หัวหนางานทะเบียนและวัดผล
ลงชื่อ.........................................................รองอธิการบดี
เทียบโอนผลการเรียนได..............หนวยกิต
(.........................................................................)
ลงชื่อ............................................................
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดรับเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาจํานวน................วิชา................หนวยกิต
(
) ผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนวยกิตละ 500 บาท
(
) ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น
หนวยกิตละ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น .............หนวยกิตX..........บาท =........................บาท
เลขที่ใบเสร็จ............................................................................ลงชื่อ................................................................ฝายการเงิน
1. ความเห็นประธานสาขาวิชา
(
) ควรอนุญาต
(

บฑ.12

คํารองขอเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

ชื่อ-สกุล..............................................................................................................รหัสนักศึกษา(ปจจุบัน).......................................................โทรศัพท.............................................
รหัสหอง...........................................สาขาวิชา.............................................................................................................คณะ......................................................................................
รายวิชาที่ขอโอนผลการเรียนตามหลักสูตรเดิม(ไดศึกษามาแลว)
รายวิชาที่โอนผลการเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตร(เดิม)............................................................................................................ หลักสูตร............................................................................................................................
ลําดับ
สาขาวิชา(เดิม)............................................................................................................ สาขาวิชา............................................................................................................................
ที่
มหาวิทยาลัย(เดิม)......................................................................................................
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น.ก.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น.ก.
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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

