
Flowchart  เรื่อง  ขั้นตอน ระเบียบและแบบฟอรมตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

จัดทําโดย

 นางสมจิตร  แกวมณี
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

สังกัดงานบริการการศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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Flowchart  เรื่อง   ขั้นตอน ระเบียบและแบบฟอรมตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และปริญญาเอก

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหนักศึกษาและผูที่เกี่ยวของทราบขั้นตอน ระเบียบและแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
     กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสวนที่เปนความรับผิดชอบของหลักสูตรและคณะ
     และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง    
 2. เพื่อเปนการถายทอดความรูในรูปแบบของการเขียนเปน Flowchart

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                   
                              
                                         

                                                                                                                    
                                                    
                                                           
       
                                                            
                                                 
                                                       

ขั้นตอนการดําเนินการของหลักสูตร/สาขาวิชา

                                                                
                                                   
                                                  

                                                               
                                        

กอนเปดภาคการศึกษาที ่นศ.จะลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธตองดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม (บว. 1)
นศ.ทําโครงรางวิทยานิพนธเสร็จ
สงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

พรอมแบบ มส. 1

อ.ที่ปรึกษาฯ
พิจารณา

นศ.สงแบบขออนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธ (บว. 2) 1 ชุด พรอมไฟล

 คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา

นศ.แกไขโครงรางวิทยานิพนธ
เขาปก เย็บเลมสงหนวยบัณฑิตศึกษาคณะ 1 เลม

ก

  เสนอคณบดลีงนามใน บว.2 พรอมโครงราง
วิทยานิพนธ สงบัณฑิตวิทยาลัย

นศ.นัดกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ พรอมแบบ มส. 2

นศ.แกไขโครงรางวิทยานิพนธ
ตามมติคณะกรรมการสอบฯ
สงหนวยบัณฑิตศึกษาคณะ

ผานแตตองแกไขแจงมติ
ให อ.ที่ปรึกษาแจง นศ.
แกไข และสงโครงราง 
1 ชุด

ไมผานแจงมติให อ.ที่
ปรึกษาแจง นศ. แกไข 
และสงเขาที่ประชุม กก.

ประจําคณะใหม

หลักสูตร/สาขาวิชาจัดทําแบบ มส.3 ให
คณะกรรมการสอบโครงรางฯ ลงนาม
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นศ.ดําเนินการทําวิทยานิพนธ

นศ. ดําเนินการขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (บว.3)

  หนวยบัณฑิตศึกษาทําวาระเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

  เสนอคณบดลีงนามในแบบ บว.3 
สงบัณฑิตวิทยาลัยและหนวยบัณฑิตศึกษา
ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน

กรรมการสอบฯ

 คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา

  บัณฑิตวิทยาลัยแจงคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ

นศ. สงแบบขอสอบวิทยานิพนธ (บว.4)
ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ข
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นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง 1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม  ใชแบบฟอรม บว.1/1
2. เปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงรางวิทยานิพนธ  ใชแบบฟอรม บว.2/1
3. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใชแบบฟอรม บว.3/1
4. เปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ ใชแบบฟอรม บว.4/2

 หนวยบัณฑิตศึกษาคณะดําเนินการยืมเงินและ
จัดทําใบสําคัญรับเงินเพื่อจายคาตอบแทน

 คาเดินทางของของกรรมการสอบฯ

 เบิกจายคาตอบแทน คาเดินทางของ
คณะกรรมการสอบฯ เพื่อชดใชเงินยืม

นศ.สงขอมูลเผยแพรผลงาน                                   
วิทยานิพนธ (บว.4/1) ใหหนวยบัณฑิตศึกษา
เพื่อเสนอคณบดีใหความเห็นชอบ (ไดรับมอบ
อํานาจจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2551

บัณฑิตวิทยาลัยสงแบบขอสอบใหคณะ 
พรอมใบแจงเกรด X S U และแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ (บว.5)

สงแบบแจงผลการสอบ (บว.5) พรอมกับ
ใบแจงเกรดสงบัณฑิตวิทยาลัย X S หรือ U

 แจงภาควิชาฯ เพื่อแจงประธานคณะกรรมการ
สอบฯ และอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการ

 คาเดินทางของของกรรมการสอบฯ
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หลังจากนั้นเปนขั้นตอนที่นักศึกษาจะตองสงตัวเลมวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

หมายเหตุ  แบบฟอรมที่ไมมีใน Flowchart ให download จาก  : http://www.grad.psu.ac.th/th/student_form.php

นศ.รับเอกสารพรอมผลการพิจารณาไป
ดําเนินการแกไข เขาเลม

นักศึกษากรอกขอมูลแบบ บว.6 พรอมแนบเอกสาร
และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักลงนาม

ปกนอก
ปกใน

หนาอนุมัติ
ประวัติผูเขียน

บณัฑิตวิทยาลัยใชเวลา
ในการตรวจสอบ 1 วัน

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบเงื่อนไขการ

สําเร็จการศึกษา

นศ. ดําเนินการทําเรื่องสําเร็จ
การศึกษาที่งานทะเบียน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2549
(ที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการเสนอทําวิทยานิพนธ)

-----------------------------------------
ขอ 22 คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

22.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ

ในกรณีที่มีความจําเปน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

22.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสม อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมก็ได

ขอ 25  คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีจํานวนกรรมการไม
นอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน  ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
อาจารยประจํา และหรือผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ

ขอ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน  แตไมเกิน 5 คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลวใหแจงบัณฑิต
วิทยาลัยทราบ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองไมเปนประธาน
คณะกรรมการสอบ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง

อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
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                                                            บว. 1

แบบขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

1. ชื่อนักศึกษา(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................รหัสนักศึกษา..............................................
2. หลักสูตร........................................................................สาขาวิชา.....…………………………แผน/แบบ…………..…………………………………..
3. หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ (Topic)

ภาษา ..................................................................................................................................................................…………………
...........................................................…....................................................................................................………………...

ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................................…………………
...................................................................................................................................................................………..........

4.   รหัสวิชา          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ขออนุมัติแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  สําหรับใหคําปรึกษาและควบคุม

การทําวิทยานิพนธ (ระบุตําแหนงวิชาการและคุณวุฒินําหนาชื่อ)
1.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก           สาขาชํานาญการ.............................................
2.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี    สาขาชํานาญการ.............................................
3.................................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี    สาขาชํานาญการ.............................................

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

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                     หัวหนาภาควิชา......................................................
    ................/............................/.................        ................./........................../...................

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จากการประชุมครั้งที.่...……..../.................เมื่อวันที.่........……เดือน.........................................พ.ศ........................      มีมติ

 อนุมัติ
 ไมอนุมัต ิ เนื่องจาก................................................................................................................................................................

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

                 ลงนาม..........................................................................           
                                         (รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย)
                    ประธานคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

                    .................../.............................../.......................
หมายเหต ุ      1.    กรอกขอความดวยการพิมพ

2.  สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบเมื่อคณะอนุมัติแลว
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                                                                                                                                                                                 บว. 1/1

                  แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................รหัสนักศึกษา....…………....................................
2. หลักสูตร...................................................... สาขาวิชา.................................................แผน/แบบ………………….....................................
3. หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ (Topic)

ภาษาไทย  ..............................................................................................................................................………………………………………..
              …..................................................................................................................................................…………………………………..
ภาษาอังกฤษ .........................................................................................................................................................…………………………

                       ………….........................................................................................................................................……………………………….
4. รหัสวิชาวิทยานิพนธ………………………………………………………………………………………………………………….
5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ดังรายนามตอไปนี้

รายนาม  (ระบุตําแหนงทางวิชาการหนาชื่อดวย)                  สาขาชํานาญการ
1 …………………………………………………………….   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก           ……………………………..………………………
2 ……………………………………………………………….อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี    ……………………………….………………………

         
ขอเปลี่ยนแปลงเปน

                
                                                                                         สาขาชํานาญการ

1 …………………………………………………………….   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก           ……………………………..………………………
2 ……………………………………………………………….อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี    ……………………………….………………………

เหตุผล..............................................................................................................................................................................…………………………
........................................................................................................................................................................................…………………………..

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

          ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร             หัวหนาภาควิชา.......................................................... 
    ............../............................/...............              .............../........................../................

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จากการประชุมครั้งที่…………./……………เมื่อวันที…่…………..เดือน…………………..พ.ศ……………………..มีมติ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัต ิ เนื่องจาก............................................................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
             ลงนาม............................................................................

                (รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย)
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

               .............../.........................../................
หมายเหต ุ   1. กรอกขอความดวยการพิมพ           

2. สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบเมื่อคณะอนุมัติแลว
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                                                                                                                                บว.2

                                  แบบขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................รหัสนักศึกษา.......................................……………………………..
หลักสูตร……………………………………........……………………..สาขาวิชา...................................………………….แผน/แบบ................…………..

2. มีความประสงคจะขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธเร่ือง (Title)
ภาษาไทย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรับรองแลวคือ
ลงนาม.....................................…………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก           …….……./……………………………../……………..
        (...........................................………………) .
ลงนาม........................................……………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  …………./………………………….…./……………….
        (..........................................………………)
ลงนาม.......................................………………. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  .………../……………………………../…………………
        (..........................................…………………….)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

       ลงนาม.................................................       นักศึกษา                                 ................/.......……......../.............

3. เรียน  ประธานคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
       นักศึกษาดังกลาวไดสอบโครงรางวิทยานิพนธผานแลว เมื่อวันที.่........................................………………….เห็นสมควรอนุมัติ

      ลงนาม......................................................………              ลงนาม..............................................................
        (.........................................………………………)                 ..(..........................................………………...)

                ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร               หัวหนาภาควิชา.......................……………….....                     
             ............/..................……………/.................                      .............../.................………../...................

4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีมติ   อนุมัติ

    ไมอนุมัต ิ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………

        ลงนาม..............................................................
     (รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย)

ประธานคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
               .............../........................./................

หมายเหตุ 1. กรอกขอความดวยการพิมพ
        2. สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบเมื่อคณะอนุมัติแลว
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                                                                                                                   บว. 2/1

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงรางวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................รหัสนักศึกษา.....................................................
หลักสูตร…………………………………………………………สาขาวิชา............................................... แผน/แบบ.............…………………………….

2. มีความประสงคจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงรางวิทยานิพนธเรื่อง (Title) ดังนี้
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน

ภาษาไทย ...........................................................……….................
......................................................................................................
......................................................................................................
ภาษาอังกฤษ ...............................................................................
......................................................................................................
.......................................................................…………………………

ภาษาไทย............................................................……….............
....................................................................................................
....................................................................................................
ภาษาอังกฤษ ..............................................................................     
................................................………….......................................   

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

เหตุผล  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรับรองแลวคือ
ลงนาม...................................................... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ................./.......……......../.............…
  (.............................................................)
ลงนาม....................................................... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม (ถามี)  ................./.......……......../.............…  
  (............................................................)                      

      ลงนาม....................................................... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี ................./.......……......../.............…
  (............................................................)                      

      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงนาม......................................................… นักศึกษา    ................./.......……......../.............…

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ……………………………………………………………………….
มีมติ   อนุมัติ

                ไมอนุมัต ิ        
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      ลงนาม..................................................................
       (………………………………………………………………….)
                 รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย

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

หมายเหตุ 1. กรอกขอความดวยการพิมพ
2. สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบเมื่อคณะอนุมัติแลว
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แบบขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).........……………………………………………………………รหัสนักศึกษา ……………………………………......………       
       หลักสูตร.......……………………………………………………...สาขาวิชา........……………………………………….แผน/แบบ.....ก …………………………
3. ชื่อวิทยานิพนธ (Thesis Title) 

(ภาษาไทย)    ............………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ) .............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (โปรดระบุตําแหนงทางวิชาการหนาชื่อดวย) 
                                                                                                    สาขาชํานาญการ/สังกัด

(1)  ……………………………………………………….ประธานกรรมการ                  ……....................................…………………….     
  (2) ..……….……………………………………………..อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก        ..............................................…………………..
      (3) ………….…………………………………………….อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี ..............................................………………….
      (4) ………….………….…………………………………กรรมการผูทรงคุณวุฒิ * .............................................…………………..
      (5) ………………………………………….................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ *                      …………………………….......………………………….
            
            ลงนาม........................................................           ลงนาม..........................................................

          (...……………………………………………..)                    (...………………………………………….…)
                ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                              หัวหนาภาควิชา.....…………………………                
                 ............/..……………………./.....…………                       .........../....………………./...…………….

5.   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีมติ  อนุมัติ

 ไมอนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………

         ลงนาม...........................................................                            
                          (รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย)

ประธานคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                 .............../........................./................

ระเบียบฯ ขอ 27  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา  3  คน  แตไมเกิน  5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งไมไดเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 1 คน และอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได ...

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี  ตองไมเปนประธานกรรมการสอบและตอง
เขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง

อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย...

บว.3
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แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………..………............................ รหัสนักศึกษา ………………….………………......................
2. หลักสูตร ………………………..……………....................สาขาวิชา ……………………………................................แผน/แบบ………………………….
3. ชื่อวิทยานิพนธ (Thesis Title) 

(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………….….....................................................
(ภาษาอังกฤษ) ….………………………………………………………………………………………………………….....................................................

4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (โปรดระบุตําแหนงทางวิชาการหนาชื่อดวย) 
                            เดิม                                                                   สาขาชํานาญการ/สังกัด
(1) ………………………………………...............ประธานกรรมการ                          ...........………..…………..................................

              (............................................................)
(2) ………………………………………...............อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก      ..……………………….…...................................  

              (...........................................................)
    (3) ……………….……………………................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี ........………..……………..................................
              (...........................................................)

(4) ……………….……………………................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    ...…………………………....................................
              (..........................................................)

(5) ………………………………...……..............กรรมการผูทรงคุณวุฒ*ิ   ……………………………....................................
              (..........................................................)

              เปลี่ยนแปลงเปน                                                                  สาขาชํานาญการ/สังกัด
(1) ………………………………………..............ประธานกรรมการ                          ...........………..…………...................................

              (..........................................................)
(2) ………………………………………..............อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก      ..……………………….…....................................  

              (.........................................................)
    (3) ……………….……………………................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี ........………..……………...................................
              (.........................................................)

(4) ……………….……………………................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    ...…………………………....................................
              (........................................................)

(5) ………………………………...……..............กรรมการผูทรงคุณวุฒ*ิ    ……………………………....................................
              (........................................................)

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
      ลงนาม.............................................................. ลงนาม..............................................................

        (.........................................................)                 (..........................................................)
                ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร             หัวหนาภาควิชา................................................                           

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

5.   ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีมติ   อนุมัติ

  ไมอนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………

ลงนาม...........................................................                            
           (รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย)
     คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
           .............../........................./................

หมายเหต ุ ใหทําเครื่องหมาย “ * ” ชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

บว.3/1
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แบบขอสอบวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................รหัสนักศึกษา...............................
หลักสูตร…………………………………………………………………สาขาวิชา......................................................แผน/แบบ……………...............

2. มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ  โดยมีรายละเอียดและกําหนดการสอบดังนี้
2.1 ชื่อวิทยานิพนธ (Title)

ภาษาไทย ..................................................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................................................………

ภาษาอังกฤษ ......................................................................................................................................................................….
...................................................................................................................................................................……..

2.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบวิทยานิพนธในวันที.่........………………….....เดือน....……………………………...……………............พ.ศ................………………………….
ตั้งแตเวลา.........……………….............น. ถึง..............................น.  ณ  หอง............................………………………………………………….
ภาควิชา.........................................…………..................................คณะ............................................................................…………….

3. จ แนบ บว. 4/1 ขอมูลการตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจัยของวิทยานิพนธนี้ 
4.    ไดผานการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษแลว โดยการสอบ   
จ   PSU-GET ครั้งที่…………./………….. จ   TOEFL จ   IELTS จ  อื่น ๆ (ใหระบุ)……………………………………

5.    ขอมูลการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ มีดังนี้
 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการคนควาวิจัยเรียบรอยแลว
 ยังไมไดดําเนินการขออนุมัติเบิกจาย ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

6.   ไดสงวิทยานิพนธใหกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกคนแลวเมื่อวันที…่……………………………………………………………………………

ลงนาม...............................................…......นักศึกษา    ลงนาม........................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
        ……………./…………………………../…………….             (........................................................)   

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

สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
1. คําสั่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรียน  ...................................................................................

 เห็นชอบให นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………
สอบวิทยานิพนธ

 ขอเชิญผูสนใจเขาฟงการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้ไดตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกลาว

 สําเนาแจงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อทราบและ
เขารวมสอบตอไป

ลงนาม……………………………………………………………
                              (................................................................)

                        คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย
                         ………………/…………………………/………………

เพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญทานเขาสอบวิทยานิพนธ
ของนาย/นาง/นางสาว…………………………………………….
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จะเปนพระคุณยิ่ง

ลงนาม……………………………………………………
(................................................................)

                        เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย                     
                      …………../……………………../…………….

หมายเหตุ     กรอกขอความดวยการพิมพ                 

บว. 4
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ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….…….………………รหัสประจําตัว………………..……………………………………...
2. หลักสูตรระดับ        ปริญญาเอก        แบบ 1                          แบบ 2

    ปริญญาโท       แผน ก แบบ ก 1              แผน ก แบบ ก 2
      สาขาวิชา…………………………………………… รับทุนอุดหนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยภายใตเงื่อนไข………………………………….……………….

 รับทุนผูชวยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
      ภายใตเงื่อนไข………………………………………………………………………………………………….
 รับทุนบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
      ภายใตเงื่อนไข………………………………………………………………………………………………….
 รับทุนอื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………………… ภายใตเงื่อนไข………….…………………

3. การเผยแพรในรูปของบทความวารสาร (ทั้งที่ตีพิมพแลวหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพ)
3.1 ชื่อผูเขียน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อบทความ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
ชื่อวารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...........

         ปที:่ฉบับที:่พิมพป:หนา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เปนวารสารระดับ          ชาต ิ                 นานาชาติ

             สถานภาพของบทความ     ตีพิมพแลว          อยูระหวางการตีพิมพ         ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
3.2 ชื่อผูเขียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อบทความ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อวารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         ปที:่ฉบับที:่พิมพป:นา……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
            เปนวารสารระดับ           ชาต ิ                นานาชาต ิ  
            สถานภาพของบทความ   ตีพิมพแลว         อยูในระหวางการตีพิมพ      ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ

3.3 ชื่อผูเขียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ชื่อบทความ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ชื่อวารสาร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

        ปที:่ฉบับที:่พิมพป:หนา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เปนวารสารระดับ           ชาติ                นานาชาต ิ 

            สถานภาพของบทความ   ตีพิมพแลว        อยูในระหวางการตีพิมพ      ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
4. การเผยแพรในการประชุมวิชาการ (แนบเอกสารประกอบ)

4.1 ชื่อผูเขียน/นําเสนอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่องผลงานที่นําเสนอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อการประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดือนปและสถานที่จัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อหนวยงานที่จัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
เปนการประชุมระดับ     ชาติ          นานาชาติ

4.2 ชื่อผูเขียน/นําเสนอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่องผลงานที่นําเสนอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อการประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วันเดือนปและสถานที่จัดประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อหนวยงานที่จัดประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เปนการประชุมระดับ     ชาติ          นานาชาติ

บว. 4/1
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4.3 ชื่อผูเขียน/นําเสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่องผลงานที่นําเสนอ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อการประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันเดือนปและสถานที่จัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อหนวยงานที่จัดประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เปนการประชุมระดับ      ชาติ          นานาชาติ

5. การเผยแพรในรูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุขอมูลเพิ่มเติมหากมีการนําเสนอในรูปแบบอื่น เชน ไดรับการจดสิทธิบัตร ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

6. ขณะนี้ยังไมสามารถเผยแพรหรือตีพิมพผลงานได  เนื่องจาก ( โปรดระบุรายละเอียด เชน มีการจดสิทธิบัตร หรือเปนเงื่อนไขของการ
รับทุนจากแหลงทุน (ระบุแหลงทุน) )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………….…..

ขาพเจาขอรับรองวา ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวแลวทุกประการ หากบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอมูลไมเปนความจริง ขาพเจายินดีใหบัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการสําเร็จการศึกษาโดยไม   
ขออุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)…………………………………….นักศึกษา (ลงชื่อ)………………………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
(…………………………………………………………………)     (…………………………………………………………………)
  _________/_________/_________       _________/_________/_________

(ลงชื่อ)……………………………………ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ลงชื่อ)………………………………………หัวหนาภาควิชา
(…………………………………………………………………) (…………………………………………………………………)
  _________/_________/_________   _________/_________/_________

ความเห็นคณะกรรมการ……………………………………………

คณะกรรมการ………………………..…………………………ในคราวประชุมครั้งที่………/………..เมื่อวันที…่……………….…………………………  
ใหความเห็นชอบการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………  
วาครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของหลักสูตรระดับ     

 ปริญญาเอก สาขาวิชา…………………………………………………………

 ปริญญาโท สาขาวิชา…………………………………………………………

           (ลงชื่อ) …………………………………………………………. ผูมีอํานาจลงนาม
(……….………………………….……………………)

________/_________/_______  



17

                                                               
แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................รหัสนักศึกษา...........................................
หลักสูตร…………………………………………………..………………สาขาวิชา..........................................................แผน/แบบ………………..................

2. มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ  โดยมีรายละเอียดและกําหนดการสอบดังนี้
2.1 ชื่อวิทยานิพนธ (Title)

ภาษาไทย ..................................................................................................................................................................…………………..
...................................................................................................................................................................………………….

ภาษาอังกฤษ ......................................................................................................................................................................……………….
...................................................................................................................................................................………………….

2.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดการเดิม  วันที.่....……เดือน....……………………..พ.ศ...........ตั้งแตเวลา.........………………..................น. ถึง..............................น.    
ณ  หอง.............……………………………………ภาควิชา................................………...................คณะ......................................................
กําหนดการใหม  วันที.่....……เดือน....……………………..พ.ศ...........ตั้งแตเวลา.........………………..................น. ถึง..............................น.    
ณ  หอง.............……………………………………ภาควิชา................................………...................คณะ......................................................

3. ไดสงวิทยานิพนธใหกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกคนแลวเมือ่วันที…่……………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม...............................................…......นักศึกษา    ลงนาม........................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
   (........................................................).                       (........................................................) 
   ........../........................./.................                         ……………./…………………………../……………

ลงนาม........................................................
      (รองศาสตราจารยอาหวัง  ลานุย) 
            ........../................./.............

                                                                       คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
                                                 

1. คําสั่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2.เรียน   ……………………………………………………………………………
 เห็นชอบใหนาย/นาง/นางสาว……………………………………………………

เปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ 
   เพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญทานเขาสอบวิทยานิพนธ

ของนาย/นาง/นางสาว……………………………………………...............
 ขอเชิญผูสนใจเขาฟงการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้ไดตามวัน

เวลา และสถานที่ดังกลาว
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวยจะเปนพระคุณยิ่ง

 สําเนาแจงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อทราบและ
เขารวมสอบตอไป

        ลงนาม…………………………………………………………………..
               (………………………………………………………………..)

ลงนาม…………………………………………………………………
        (……………………………………………………………..)

                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                     เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
             ………………/…………………………/………………                         …………../……………………../…………….                  

บว. 4/2 
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แบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ

                                                                                  วันที่…………….เดือน………….………….…………….พ.ศ………..…………
เรื่อง แจงผลการสอบวิทยานิพนธ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธของนาย/นาง/นางสาว..............................................................
รหัสนักศึกษา......................………….....หลักสูตร…………………………..…………………………...……..…………สาขาวิชา................................................
ภาควิชา......................................................คณะ…………………………………………………………เมื่อวันที.่..............เดือน......................พ.ศ...............
เวลา……………….น.   ถึง…………………น. ผลการสอบปรากฏวา

 ผาน
 ผานโดยตองแกไข (ตามเอกสารแนบแบบ บว.5/1 รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยาวิทยานิพนธ) 

 ไมผาน เนื่องจาก..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผลการประเมินอยูในระดับ   X (การสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน)  S (การสอบเปนที่พอใจ)  U (การสอบไมเปนที่พอใจ)
ทั้งนี้กรรมการสอบวิทยานิพนธเห็นวาควรใหเวลา........................................สําหรับการแกไข   ในกรณีที่มีการแกไขเกนิ 21 วัน ใหจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ และครบกําหนดวันสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใน
วันที…่……….…..เดือน…………..……….………….. พ.ศ……………………………………. (หากไมสามารถสงภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
ถือวาสอบไมผานและพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามระเบียบฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 ขอ 40.9)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม............................................................ประธานกรรมการ ลงนาม............................................................กรรมการ
          (......................................................)           (......................................................)
        
ลงนาม............................................................กรรมการ ลงนาม............................................................กรรมการ
          (......................................................)           (......................................................)

ลงนาม............................................................กรรมการ ลงนาม............................................................กรรมการ
          (......................................................)           (......................................................)

1. สําหรับคณะ
ลงนาม.................................................................................

(..................................…..........................................)
คณบด/ีรองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย

….……../………………../…………...

2.  สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
  ลงนาม.............................................................................

(........................................…................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

….……../…………………../…………...

บว.5
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คําจํากัดความของการแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
1. ผาน หมายถึง สอบผานโดยไมตองแกไขเนื้อหาทางวิชาการ อาจตองแกไขเพียงคําสะกดผิดหรือรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธเพียงเล็กนอย 
สามารถ ปรับแกไขไดภายใน 6 เดือน
2. ผานโดยตองแกไข หมายถึง

2.1 หลักการและเหตุผลของการทําวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย ถูกตองตามหลักวิชาการแลว ไมตองทําการศึกษาใหมเพิ่มเติม 
เพียงแตอาจตองสรุปหรือเขยีนขอวิจารณใหม

2.2 แกไขเฉพาะเนื้อหาทางวิชาการในเลมวิทยานิพนธ มีคําสะกดผิดหรือใชรูปแบบการเขียนไมถูกตอง คอนขางมาก สามารถปรับแกไขได
ภายใน 6 เดือน

3. ไมผาน หมายถึง
3.1 หลักการและเหตุผลของการทําวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย ไมถูกตองตามหลักวิชาการ มีผลใหตองทําการศึกษาใหมเพิ่มเติม
3.2 เนื้อหาทางวิชาการในเลมวิทยานพินธ มีคําสะกดผิดหรือใชรูปแบบการเขียนไมถูกตอง คอนขางมาก ประกอบกับตองศึกษาวิจัย

เพิ่มเติมจนไมสามารถปรับแกไขไดภายใน 6 เดือน
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บว.5/1

รายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ

ชื่อวิทยานิพนธ (เดิม) .........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

ประเด็นการแกไข
1. ชื่อวิทยานิพนธ (แกไข) ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
2. เนื้อหาทางวิชการ 

2.1 กรอบแนวคิด/หลักการและเหตุผล.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2.2 บทคัดยอ/บทนํา...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2.3 วัตถุประสงค..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2.4 วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2.5 ผลการวิจัย............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2.6 สรุปและขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2.7 อื่นๆ......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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3. รูปแบบการเขียน
3.1 ภาษาที่ใช.............................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................................................................................
3.2 สารบัญ/ตาราง.....................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................................................................................
3.3 การอางอิง

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................
3.4 อื่นๆ

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

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

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

ลงชื่อ...........................................................นักศึกษา ลงชื่อ..........................................................ประธานคณะกรรมการสอบ
      (...........................................................)        (..........................................................)
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บว.5/2

บันทึกขอความ

สวนราชการ ...................................................................................................................................................................................................
ที่ มอ ............./...................          วันที่ ...............................................................................................
เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
----------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่นาย/นาง/นางสาว...........................................................................รหัสประจําตัว.........................................................
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา................................................................................................ ไดสอบวิทยานิพนธเมื่อวันที่ ..........
เดือน ................................................ พ.ศ. ........................................... ไปแลวนั้น เพื่อใหชื่อวิทยานิพนธมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหาวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จึงมีมติใหเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ

จากเดิม ภาษาไทย ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

เปลี่ยนเปน ภาษาไทย ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
....................../........................../.............................

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

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
...................../........................../.............................

…...............................................................................
(................................................................................)

คณบดี/รองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย
…….................../........................../.............................



บว.6 

ปรับปรุงเมื่อ 11 ก.ย.55 

แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ ์
สําหรบันักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

---------------------------- 
นักศึกษาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..................................……รหัสนักศึกษา………….......…………………… 
หลักสูตร……………………….…..................สาขาวิชา............................................. ป.เอก  แผน  แบบ1  แบบ2 

ป.โท  แผน  แบบ ก1  แบบ ก2         
1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องและปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว คือ 
.....1. ชื่อวิทยานิพนธ์ ทุกท่ีท่ีปรากฏ (ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ) ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีข้อความตรงกันและตรง
กับเค้าโครงท่ีได้รับอนุมัติ 
.....2. ตรวจสอบปก 
 � ทุกปก จัดรูปแบบการพิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ แบบและขนาดของตัวอักษร (ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นคําทุกปก 
 ยกเว้นศัพท์เฉพาะท่ีต้องพิมพ์ตัวพิมพ์เล็ก) 
 � ชื่อวิทยานิพนธ์ ยาวเกิน 2 บรรทัดข้ึนไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ 
.....3. ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชา ท่ีปกทุกปก หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา
สถาบัน สาขาวิชาท่ีส่วนล่างของปกทุกปก 
.....4. ตรวจสอบตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม คณะกรรมการสอบคณบดี ท่ีหน้าอนุมัติ 
.....5. ตรวจสอบหนังสือรับรอง 2 ฉบับ (ดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.grad.psu.ac.th/th/thesis_manual.php) 
.....6. ตรวจสอบปี พ.ศ. ค.ศ. (หมายถึงปีท่ีสําเร็จการศึกษา) 
 � หน้าปก ป ีพ.ศ. ค.ศ. เป็นปีท่ีส่งวิทยานิพนธ์ (เล่มดํา) 
 � หน้าบทคัดย่อ ปี พ.ศ. ค.ศ. เป็นปีการศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษา 
.....7. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
.....8. กิตติกรรมประกาศ ลงชื่อนักศึกษา ไม่ใส่คํานําหน้านาม นาย/นาง/นางสาว 
.....9. ตรวจสอบการใส่ลําดับหน้าใช้ตัวเลขอารบิกในเคร่ืองหมายวงเล็บหรือเลขโรมัน (กรณีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่หน้าปกในเป็น
ต้นมา จนถึงหน้าสุดท้ายก่อนข้ึนบทที่ 1 
.....10. ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้ว คือ 
 � การตั้งค่าหน้ากระดาษเท่ากัน สมํ่าเสมอทุกหน้า และใช้กระดาษขาว ชนิดไม่ต่ํากว่า 80 แกรม 
 � รูปแบบการพิมพ์บทท่ี หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 หัวข้อย่อยระดับท่ี 2 …3 (การใช้ขนาดอักษรตัวหนาหรือไม่หนา 
การย่อหน้าการเว้นระยะบรรทัด) พิมพ์เป็นระบบเดียวกัน สมํ่าเสมอ ท้ังเล่ม 
 � ขึ้นบทใหม่ หน้าแรกใส่เลขลําดับหน้าท่ีมุมบนด้านขวา หน้าท่ีใส่เลขลําดับหน้า เลขอักษรเป็นแบบและขนาดเดียวกัน
ท้ังหมดจุดท่ีพิมพ์เลขหน้าได้พิมพ์จุดเดิมสมํ่าเสมอเท่ากันทุกหน้า 
 � ใช้ตัวพิมพ์แบบ EucrosiaUPC, EucrosiaDSE AngsanaNew, BrowalliaNew, CordiaNew, TH SarabunPSK หรือ
Times New Roman หรือตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนดอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดท้ังเล่ม 
.....11. ประวัติผู้เขียน 
 
 ข้าพเจ้าได้แนบปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ หนังสือรับรอง(2 ฉบับ) และประวัติผู้เขียน จํานวน  6 แผ่น* เพ่ือขอให้บัณฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วด้วยและขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องตามหัวข้อต่าง ๆ แล้วทุกประการ หาก
มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้ายินดีที่จะแก้ไขโดยไม่ท้วงติงใด ๆ และหากผิดพลาดล่วงเลยไปถึงกรณีที่จัดทําเป็นเล่มฉบับ
สมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะทํารูปเล่มใหม่เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................นักศึกษา 
      ........./.............../............ 
 
 



 

 
เอกสารฉบบันี้มีไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าหน้ากระดาษ 

ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ ประวัติผู้เขียน และหน้าอื่น ๆ ท้ังเล่ม 
ซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปตรวจสอบด้วยตนเองได้ 

ก่อนเสนอบณัฑิตวิทยาลัยตรวจ 

 
 

1.5 นิ้ว 

นิ้ว 1 นิ้ว 

นิ้ว 1 

1.5 


