
 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
แบบคํารองท่ัวไป 

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

 
● ขาพเจามีความประสงค 
 �  ขอทําบัตรนักศึกษา(รูปถาย 1 น้ิว 1 รูป)           �  ขอ  Transcript  ปจจุบัน (รูปถาย 1 น้ิว 1 รูป)             

�  ขอ  Transcript  ฉบับสมบูรณ  (รูปถาย  1  น้ิว  2  รูป)          �  ขอหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา  
�  ขอใบรับรองคุณวุฒิ  (รูปถาย  2  น้ิว  1  รูป)          �  ขอรับปริญญา �  ขอรับประกาศนียบัตร 
□  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 

 
● หลักสูตรที่ศึกษา 
 �  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา  ………………………………………………… 
 �  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (คม.) สาขา  ………………………………………………… 
 �  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)     สาขา  ………………………………………………… 

�  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม)    สาขา  ………………………………………………... 
�  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม)    สาขา  ………………………………………………… 

 ●  แผนการศึกษา   �  แผน  ก  (1)  �  แผน  ก (2) 
    �  แผน  ข 

 ●  ภาคการศึกษา  �  ภาคปกติ  �  ภาคพิเศษ 
�  ปริญญาเอก หลักสูตร ..............................................................สาขา  ……………………………………… 
 

ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
                                                         วันที่  ……….  เดือน  ……………….  พ.ศ. ……….. 
 
 

เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา         
      ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา  
       ……………………………….…….…………. 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
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หมายเหตุ  :  คาธรรมเนียมสอบประมวลความรู / ครั้งละ  1,000  บาท 
 

คํารองขอสอบ 
ประมวลความรู  / สอบวัดคณุสมบัต ิ

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● ปจจุบันไดศึกษารายวิชาครบแลว และมีความประสงคขอสอบ 
  � ประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
   � ปริญญาโท 
   � ปริญญาเอก 
  � สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 

�  ปริญญาเอก  หลักสูตร............................................................ 
สาขา.................................................................. 

● ภาคการศึกษา 
  �  ภาคปกติ  

�  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ   
●  เปนการสอบครั้งที่……. 

 
อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
  อนุมัติและมอบประธานสาขาดําเนินการ

จัดทําคําส่ังและจัดสอบ 
     ลงช่ือ ……………………….. 
             (………………………...) 
      คณบดีคณะ…………………….. 

...…../…..…/…….. 

 ทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 
     ลงช่ือ ………………………….. 
            (……………………………) 
      เจาหนาท่ีคณะ……………………. 

...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ…………………... 
เรียบรอยแลว 
     ลงช่ือ …………………………….. 
               (……………………………) 
                เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

คํารองขอสอบโครงราง 
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● มีความประสงคขอสอบโครงราง   
  �  วิทยานิพนธ      �  แผน  ก (1)         �  แผน  ก  2) 
   �  ปริญญาโท 
   �  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  ระดับปริญญาโท  แผน  ข 
  
เรื่อง...................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
วันที่...........เดือน .................... พ.ศ..........   เวลาสอบ..................................สถานที่สอบ......................................................   
โดยมี..................................................................เปนประธานกรรมการผูควบคุม  
และ...................................................................กรรมการผูควบคุมรวม(ถามี) 

 
 

ประธานกรรมการผูควบคุม 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

  อนุมัติและจัดทําคําส่ังตามท่ีประธานสาขา
ประจําหลักสูตรเสนอ 
ลงช่ือ ……………………………….. 
        (……………………………………..) 
คณบดีคณะ………………………………… 

                   ...…../…..…/…….. 
 ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแลว      

ลงช่ือ ……………………………………… 
    (……………………………………..) 
เจาหนาท่ีคณะ…………………………… 

                               ...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………………………เรียบรอยแลว 
    

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

เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

คํารองขอสอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ /  

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………..…………… โทร.  ………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● ปจจุบันไดจัดทํารายงานวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระเรื่อง........................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................................................  
 เสร็จเรียบรอย  และมีความประสงคจะขอสอบปากเปลา 
  �  วิทยานิพนธ [�]  ปริญญาโท  (�)  แผน  ก (1)         (�)  แผน  ก  (2) 
    [�]  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  ระดับปริญญาโท  แผน  ข 
 
วันที่...........เดือน .................... พ.ศ..........   เวลาสอบ..................................สถานที่สอบ......................................................   
โดยมี..................................................................เปนประธานกรรมการผูควบคุม  
และ...................................................................กรรมการผูควบคุมรวม(ถามี) 

●  คุณสมบัติของผูขอสอบ 
 �   สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  �  สอบผานภาษาอังกฤษ 
 �  สอบผานคอมพิวเตอร     �  สอบผานประมวลความรู 
 �  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(ปริญญาเอก) 

 

ประธานกรรมการผูควบคุม 
 …………………………….……...…………
……………………………….…………………… 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

กรรมการควบคุมรวม(ถามี) 
 …………………………….……...……………
………………………….…………………………… 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….…….………. 
……………………………………………….. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
 อนุมัติและจัดทําคําส่ังตามท่ีประธานสาขาประจําหลักสูตรเสนอ 

 

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

              ..…../…..…/…….. 

ทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษาแลว 
 

ลงช่ือ ……………………….………เจาหนาท่ีคณะ 
                                           (……………….……..) 

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

           ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………… 
เรียบรอยแลว 
   ลงช่ือ ……………………………….. 

เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

                  ...…../…..…/…….. 



 

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

ภาคเรียนที่ …..…..…… ปการศึกษา  …………. 

คํารองขอตรวจรูปแบบ 
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  

 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● ปจจุบันไดทําการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว มีความ
ประสงคขอตรวจรูปแบบ 

  �  วิทยานิพนธ 
   �  ปริญญาโท 
   �  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  ระดับปริญญาโท  แผน  ข 
 

● ภาคการศึกษา 
 �  ภาคปกติ  
 �  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการผูควบคุม 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

  อนุมัติและจัดทําคําส่ังตามท่ีประธานสาขา
ประจําหลักสูตรเสนอ 
ลงช่ือ ……………………………….. 
        (……………………………………..) 
คณบดีคณะ………………………………… 

                   ...…../…..…/…….. 
 ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแลว      
 

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

เจาหนาท่ีคณะ…………………………… 

                               ...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………………………เรียบรอยแลว 
    

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

เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
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ผลการตรวจรูปแบบ 
 
�  แกไขแลวนํากลับมาตรวจอีกครั้ง  ในเรื่องตอไปน้ี 
……………………………………………………… …………………………………………………………… 

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

 
�  ดําเนินการได 
 

          ลงช่ือ……………………………………… 
    (……………………………………..) 
          ………/…………../………….. 
     ผูตรวจรูปแบบ 

-2- 

งานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
……………………………………………………

………………………………………………………… 
  ลงช่ือ………………………… 
         (…………………………) 
         เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
         ………/…………/……… 

 



 

ไดรับสําเนาจากคณะ……………………… เรียบรอยแลว 
    

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

เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 

คํารองขอขยายเวลา 
เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….……… เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..…… ปการศึกษา …………… 
       ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

 
● มีความประสงคจะขยายเวลา  เน่ืองจาก  ………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

● ศึกษาในระดับ 
 �  ปริญญาโท �  แผน  ก  (1) �  แผน  ก  (2) �  แผน  ข 
 �  ปริญญาเอก 

   
ประธานกรรมการผูควบคุม 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

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

อธิการบดี/ รอง ฯ วิชาการ 
 ...............................................................
......................................................................
...................................................................... 
 
 ลงช่ือ………………………….. 
      (……………………………) 
                       ……/………/………… 

ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 

      
ลงช่ือ ……………………………………… 

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

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

คํารองขอลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● มีความประสงคจะขอลงทะเบียน 
  �  วิทยานิพนธ      �  แผน  ก  (1)        �  แผน  ก  (2) 
   �  ปริญญาโท   
   �  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  แผน  ข 
 

● จํานวน  ……………  หนวยกิต 

● ปจจุบันไดสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) 
 �  ผาน   �  ไมผาน 

● สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 
 �  ผาน   �  ไมผาน 

 
 

ประธานกรรมการผูควบคุม 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีบัณฑิต      
      ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา            
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

คํารองขอสอบภาษาตางประเทศ 
              และคอมพิวเตอร 

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● มีความประสงคขอลงทะเบียนสอบ 
  �  ภาษาตางประเทศ 
  �  คอมพิวเตอร 
 �  ปริญญาโท �  แผน  ก  (1)        �  แผน  ก  (2) 
  �  ภาคปกติ 
  �  ภาคนอกเวลาราชการ 
 �  ปริญญาเอก 
  �  ภาคปกติ 
  �  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 

● สอบครั้งน้ีเปนการสอบครั้งที่  ……………….. 

 
 

อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….…….………………………. 
………………………………………………………………… 
     ลงช่ือ ……………………………………………………… 

.…….…../…..…..…/……….... 

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
……………………………….…….………………………. 
………………………………………………………………… 
     ลงช่ือ ……………………………………………………… 

.…….…../…..…..…/……….... 
 
หมายเหตุ  :  คาธรรมเนียมการสอบภาษาตางประเทศ  และคอมพิวเตอร  ครั้งละ  600  บาท  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
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ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
…..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

คํารองขอยกเวนภาษาตางประเทศ 
 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
       ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

 
● มีความประสงคขอยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ  โดยใชหลักฐาน 
  �  ผลการสอบ  TOFL|E 
  �  ผลการสอบ  IELS 
 

● ปจจุบันศึกษาอยูในระดับ 
  �  ปริญญาโท �  แผน  ก  (1)     �  แผน  ก  (2)        �  แผน  ข 
   �  ภาคปกติ 
   �  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 
  �  ปริญญาเอก 
   �  ภาคปกติ 
   �  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 

 
อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….…….………………………. 
………………………………………………………………… 
     ลงช่ือ ……………………………………………………… 

.…….…../…..…..…/……….... 

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
……………………………….…….………………………. 
………………………………………………………………… 
     ลงช่ือ ……………………………………………………… 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

แบบรายงานการตีพิมพวิทยานิพนธ 
 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

 
● ระดับการศึกษา   

�  ปริญญาโท  
�  ปริญญาเอก 

 

● กําลังจะสําเร็จการศึกษา  โดยผานกระบวนการเหลาน้ีเปนที่เรียบรอยแลว 
  �  สอบภาษาตางประเทศ  ผานแลว 
  �  สอบคอมพิวเตอร  ผานแลว 
  �  สอบปากเปลาวิทยานิพนธขั้นสุดทาย  ผานแลว  และกําลังแกไข 
 

● มีความประสงคขอสงบทความวิทยานิพนธที่กําลังจะลงในวารสารทางวิชาการ 
      ของหนวยงาน  ……………………………………………… กําหนดออก ปละ  ………ครัง้ 
      เปนฉบับที่  …..……  ปที่  …………  พ.ศ.  ………… 

 
 

 
หัวหนาหนวยงานงานท่ีทําวารสาร 
     ขาพเจา  ……………………………………………………. 
ตําแหนง  …………………………..  ขอยืนยันจะดําเนินการนํา 
บทความวิจัยของนกัศึกษาลงวารสารวิชาการ   
ชื่อวารสาร  …………………..………………………………. 
ในปการศึกษา  ………… 

     ลงช่ือ ……………………………………… 

                                                ..….../…...…/……... 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
       ……………………………….…….…………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

          ลงช่ือ ……………………………………… 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 

คํารองขอยกเวนรายวิชา 
โอนผลการเรียน 

 
 
เรียน   คณบดีคณะ........................................... 
 
เรื่อง   ขอโอนผลการเรียน 
 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
●  รายวิชาที่ขอโอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
   
   
   
   
   
   

 
● มีความประสงคขอโอนผลการเรียน ทั้งหมดจํานวน  ….……….  รายวิชา  จํานวน....................หนวยกิต 
 

 

 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

 อนุมัติ  มอบประธานสาขาดําเนินการ 
 
ลงช่ือ ……………………………………. 
คณบดีคณะ………………………………… 

                   ...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีถายสําเนาเก็บไวที่คณะ
เรียบรอยแลว นําสงฉบับจริงมางาน
บัณฑิตศึกษา 
   ลงช่ือ ……………………………….. 

            ...…../…..…/…….. 

งานบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

 

บฑศ.  15 
 

 



 

คํารองขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา 
 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
       ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

●  ระดับการศึกษา  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 

● มีความประสงคขอ 
 �  เพ่ิมรายวิชา 
  รายวิชาที่ขอเพิ่ม 
  รหัส  ………………ช่ือรายวิชา…………………………………....………..จํานวน…………หนวยกิต 
  รหัส  ………………ช่ือรายวิชา…………………………………....………..จํานวน…………หนวยกิต 
 �  ถอนรายวิชา 
  รายวิชาที่ขอถอน 
  รหัส  ………………ช่ือรายวิชา…………………………………....………..จํานวน…………หนวยกิต 
  รหัส  ………………ช่ือรายวิชา…………………………………....………..จํานวน…………หนวยกิต 

● เหตุผลในการขอเพ่ิม  /  ถอน            
   ……………………………………………………………………………………………………………….……..    
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………        

อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

งานบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

คํารองขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 
 
 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

●  ระดับการศึกษา  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 

● มีความประสงคขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 
 สาขาเดิม    …………………………………………………..…….. 
 สาขาใหม  ………………………………………………………... 

● เหตุผลในการขอเปล่ียน  เน่ืองจาก  ……………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………..              
     ……………………………………………………………………………………………………………….…………..
  

 
อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร  (เดิม)     
……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร  (ใหม) 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
               ..………………………………………….………….……... 
…………………………………………………………….…………. 
                                   ลงช่ือ ………………………...……………….. 

.                                            …..…../……..…/……….. 

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
                .………………………………………….………….……... 
…………………………………………………………….…………. 
                                   ลงช่ือ ………………………...……………….. 

.                                            …..…../……..…/………..  
 
หมายเหตุ  :  การขอเปลี่ยนแปลงสาขาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
…..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

แจงงานบัณฑิตศึกษา (สสว.)แลว 
 

ลงช่ือ……..…………จนท.คณะ 
            …../………/…… 

ไดรับสําเนาจากคณะ……………….. 
…………………………………………… 
    ลงช่ือ……..…………จนท.งานบัณฑิต 
            …../………/…… 

 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● ระดับการศึกษา 
  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 

● หลักสูตรที่ศึกษา 
  �  ค.ม.  �  ศศ.ม. �  วท.ม. �  บธ.ม. 
  �  ค.ด.  �  ศศ.ด. �  วท.ด. �  บธ.ด. 

● แผนการศึกษา 
  �  แผน  ก (1) �  แผน  ก  (2) �  แผน ข 

● ขออนุมัติช่ือเรื่องและขอคํายินยอมจากคณะกรรมการควบคุม 
  �  วิทยานิพนธ �  การคนควาอิสระ   
 ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)  ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

● ขออนุมัติคณะกรรมการควบคุม  ดังน้ี 
 ประธานกรรมการควบคุมหลัก  ……………………………………  วุฒิ  …………………ตําแหนงวิชาการ…..……. 
 กรรมการควบคุมรวม  (ถามี)     ……………………………………  วุฒิ  …………………ตําแหนงวิชาการ………... 

● คํายินยอมของผูรับเปนประธานกรรมการควบคุม 
      ขาพเจายินยอมรับเปนประธานควบคุมของ  (นาย / น.ส. / นาง / ……………..………………………………….  แลว) 

● คํายินยอมของผูรับเปนกรรมการควบคุมรวม 
      ขาพเจายินยอมรับเปนกรรมการควบคุมรวมของ  (นาย / น.ส. / นาง / ……………..……………………………  แลว) 
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ลงช่ือ ………………………………………………… 

………….. / ……………. / …………… 

ลงช่ือ ………………………………………………… 
       ………….. / ……………. / …………… 

ลงช่ือ ………………………………………นักศึกษา 
………….. / ……………. / …………… 

คํารองขออนุมัติชื่อเร่ือง 
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระ  



 

คํารองขอยกเลิกวิชาเรียน 
 
 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
       ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● มีความประสงคจะขอยกเลิกวิชาเรียน  เน่ืองจาก ………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………………... 
       …………………………………………………………………………………………………………………………... 

● ขอยกเลิก 
 �  ทุกรายวิชา �  รายวิชา……………………………………………..รหัสวิชา……………………………. 
                     อาจารยผูสอน……………………………………………………………………... 

● ปจจุบันศึกษาในระดับ 
 �  ปริญญาโท �  แผน  ก  (1) �  แผน  ก  (2) �  แผน  ข(1) �  แผน  ข  (2) 
 �  ปริญญาเอก 

   

 
อาจารยประจําวิชาท่ีขอยกเลิก 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
               ..………………………………………….………….……... 
…………………………………………………………….…………. 
                                   ลงช่ือ ………………………...……………….. 

.                                            …..…../……..…/……….. 

งานบัณฑิตศึกษา 
                .………………………………………….………….……... 
…………………………………………………………….…………. 
                                   ลงช่ือ ………………………...……………….. 

.                                            …..…../……..…/………..  
 

หมายเหตุ  :  การขอยกเลิกวิชาเรียนตองมีเหตุผลสมควรและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
…..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

 
 

แบบอนุมัตผิลการประชุมพจิารณาโครงรางวิทยานพินธ 
การคนควาอิสระ  

 

ตามคําสั่งที่ ……… / ……….  มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  / การคนควา
อิสระของ  (นาย / น.ส. / นาง ………………………………………….หลักสูตร …………………...……..……………..…  
สาขา………………………….………..และ นักศึ กษาได นํ า เ อกสารประกอบการสอบตามจํ านวนกรรมการ                     
จํานวน  …..…………  ฉบับ  เปนที่เรียบรอยแลวและไดแจกใหกรรมการไปแลวกอนเขาประชุม  เมื่อวันที่  …….             
เดือน ………………..  พ.ศ.  ……….  การจัดประชุม ใหจัดในวันที่  ……. เดือน …………..……..  พ.ศ.  ……….            
เวลา …..……… น. สถานที่  ……………………………………..  ทางสาขาตรวจสอบแลวถูกตอง  

 
ลงช่ือ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจําหลักสูตร 

 

การดําเนินการ 
 ขาพเจาประธานสาขาประจําหลักสูตร  ………………………...………………………………………………….. 
ไดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงราง 
  �  วิทยานิพนธ    �  การคนควาอิสระ         

�  และเปนประธานในที่ประชุม   �มอบหมายให  ……………………………………………… 
เปนประธานแทน  เน่ืองจากเปนประธานควบคุมหลัก 
 

ผลสรุปการพิจารณา 
  �  ไมผาน      �  อนุมัติใหดําเนินการได     � อนุมัติและแกไขตามมติคณะกรรมการในเรื่องตอไปน้ี 
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 �  ใหเขาใหมครั้งที่  2  ในวันที่  ……. เดือน ………………..  พ.ศ.  ………. 
 

ลงช่ือ  …………………………………………… ประธานกรรมการสอบ 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (หลัก) 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  …………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ถามี) 
ลงช่ือ  …………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ถามี) 
ลงช่ือ  …………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 
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ผลการพิจารณา 
 �  อนุมัติใหดําเนินการตามมติที่ประชุมได 

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

                                                คณบดีคณะ…………………………………………….. 
                 ………./………../………. 
 
 
  ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียนพรอมเอกสารฉบับสอบแลว 
 

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

เจาหนาท่ีคณะ…………………………… 

...…../…..…/…….. 

  ไดรับสําเนาจากคณะ…………………………………………
พรอมเอกสาร 1 ฉบับเรียบรอยแลว 
 

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

เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
 
หมายเหตุ   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 4 ขอ 21 (4) การสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรปริญญาโท  จะตองมีคณะกรรมการสอบโครงรางไมนอยกวา  3  คน 
และอาจมีผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกเพ่ิมเติมอีกจํานวนหน่ึงก็ได แตไมเกิน 2 คน   ทั้งน้ีตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานการสอบ ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ใหมอบหมายกรรมการ
สอบคนหน่ึงเปนประธานการสอบแทน  วิธีการสอบและเกณฑการสอบใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



 

ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิต สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน พรอมเอกสารฉบับแกไข 1 ฉบับ เรียบรอยแลว  
 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
เจาหนาที่คณะ……………………………. 

...…../…..…/…….. 

ไดรับสําเนาจากคณะ…………………………………. 
พรอมเอกสารฉบับแกไข 1 ฉบับ เรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
เจาหนาที่งานบัณฑิต 
...…../…..…/…….. 

 
 

แบบขออนุมัตดิําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ 
การคนควาอิสระ   

 

ดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และประธานกรรมการควบคุมไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามมติ          
คณะกรรมการสอบเปนที่เรียบรอยแลว  และขออนุมัติดําเนินการจัดทํา 
 �  วิทยานิพนธ   �  การคนควาอิสระ               
ของ  (นาย / น.ส. / นาง  ……………………………………………….  หลักสูตร…………………………………………. 
สาขา……….……………………..  พรอมทั้งสงเลมฉบับแกไข  จํานวน  2  ฉบับ  แกคณะ(คณะที่นักศึกษาเรียนอยู)             
เพ่ือดําเนินการอนุมัติตอไป 

 

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

          ลงช่ือ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
           (………./…..…../…..….) 
 

ผลการตรวจสอบความถูกตองและเสนออนุมัติ 
 �  ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกตอง    

�  เสนอประธานสาขาประจําหลักสูตรตรวจสอบใหมในเรื่องตอไปน้ี    
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 �  เสนอคณบดี 
 

ลงช่ือ  …………………………… ผูตรวจสอบ(เจาหนาที่คณะ) 
                 (……..…………………….) 
                          ……/……./……… 
       

 �  ดําเนินการได     
ลงช่ือ  ………………………………………………. 

                  (……………………………………………..) 
                        คณบดีคณะ……………….………………………….. 
        ………/………./……… 
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คํารองขอลงทะเบียนรายวิชา 

 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● ระดับการศึกษา 
  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 

● มีความประสงค 
 �  ขอลงทะเบียนรายวิชา จํานวน  …………..  รายวิชา 
  

1. รหัสวิชา………………ช่ือวิชา……………………..……………………….จํานวน……………..หนวยกิต 
2. รหัสวิชา………………ช่ือวิชา……………………..……………………….จํานวน……………..หนวยกิต 
3. รหัสวิชา………………ช่ือวิชา……………………..……………………….จํานวน……………..หนวยกิต 
4. รหัสวิชา………………ช่ือวิชา……………………..……………………….จํานวน……………..หนวยกิต 
5. รหัสวิชา………………ช่ือวิชา……………………..……………………….จํานวน……………..หนวยกิต 

           รวมท้ังสิ้น……………….หนวยกิต 

 
อาจารยที่ปรึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

เจาหนาท่ีการเงิน 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ฝายทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

แบบอนุมัติผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือก 
                           เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

ผลการสอบคัดเลือก / สัมภาษณ สาขาวิชา…………………………………………………………………………… 
     

�  เรียนที่ศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
    �  เรียนที่ศูนยใหการศึกษา  ……………………………. 
 

 

ผลการคัดเลือก 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  นามสกุล 

ผาน ไมผาน 
หมายเหตุ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

     
     

บฑศ.  2.1 
 

 



 

สําหรับเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

                   ...…../…..…/…….. 

ผลการคัดเลือก 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  นามสกุล 

ผาน ไมผาน 
หมายเหตุ 

26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     
40.     
41.     
42.     
43.     
44.     
45.     

สรุปจํานวนผูสอบคัดเลือก……….คน 
�  ผาน……………….คน 
�  ไมผาน…………….คน 

รวมผูสอบผานทั้งสิน………………คน 
 

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

       ….……/………/………. 
                        ประธานสาขาประจําหลักสูตร 



 

     แบบอนุมัติผลการสอบคัดเลือก / คัดเลือก 
                           เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

ผลการสอบขอเขียน สาขาวิชา…………………………………………………………………………… 
     

�  เรียนที่ศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
   �  เรียนที่ศูนยใหการศึกษา……………………………. 
 
 

ผลการสอบ 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  นามสกุล คะแนนสอบ 

ผาน ไมผาน 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

     

บฑศ.  2.2 
 

 



 

สําหรับเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

                   ...…../…..…/…….. 

ผลการสอบ 
ลําดับท่ี ชื่อ  -  นามสกุล คะแนนสอบ 

ผาน ไมผาน 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     
40.     
41.     
42.     
43.     
44.     
45.     

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

สรุปจํานวนผูสอบคัดเลือก…………คน 
�  ผาน……………….คน 
�  ไมผาน…………….คน 

รวมผูสอบผานทั้งสิน………………คน 
 

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

       ….……/………/………. 
                        ประธานสาขาประจําหลักสูตร 



 

แบบรับสมัครผูสอบคัดเลือก / คัดเลือก 
                           เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 สาขาวิชา…………………………………………………………………………… 
     

�  เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
   �  เรียนที่ศูนยใหการศึกษา……………………………. 

  กําหนดการรับสมัครต้ังแตวันท่ี…………………….ถึงวันท่ี………………………… 
 

รหัสประจําตัวผูสมัคร 
/ลําดับท่ี  

ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนป 
ท่ีสมัคร 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

แบบรับสมัคร (ตอ) 
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รหัสประจําตัวผูสมัคร 
/ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
       

      จํานวนผูสมัครรวมทั้งสิ้น………………………….คน 
 

** หมายเหตุ   จํานวนรับของแตละสาขาวิชาใหดูจากคูมือรับสมัคร 
   

 

 

 

สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร (ศูนยฯ) 

 ………………………………

………………………………………… 

                     ลงช่ือ…………………… 

                          ……../……../………. 

สําหรับเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 
 ………………………………

…………………………………………. 

                     ลงช่ือ…………………… 

                          ……../………/……… 



 

 
 

แบบรายงานผลการสอบประมวลความรู 
 

 ตามคําส่ังคณะ……….…………….ท่ี………../…………เร่ือง การสอบประมวลความรู  ประจํา
ภาคเรียนท่ี ……../………… และตามประกาศคณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง เร่ืองการสอบประมวลความรูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ 
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2550 นั้น บัดนี้  สาขา  วิชามวยไทยศึกษา ได จั ดสอบประมวลคว าม รู ข อ ง
นักศึกษา รุนท่ี  1 เขาเรียนในภาคเรียนท่ี ……./………… เรียบรอยแลว  และขอจัดสงผลการสอบของ
นักศึกษา จํานวน ……….. คน มายังงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามรายช่ือ
แนบทายนี้ 
 
       ลงช่ือ…………………………………………. 
                (………………………………………) 
                ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        สาขา……………………………. 
            ……../……………/……… 

 อนุมัติ 
ลงช่ือ…………………………………………. 

                (………………………………………) 
                คณบดีคณะ……………………………. 
            ……../……………/……… 
 
 ไดจัดสงเอกสารใหงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนแลว 
 

ลงช่ือ ………………………….. 
(……………………………) 

เจาหนาท่ีคณะ……………………. 

...…../…..…/…….. 

 ไดรับเอกสารจากคณะ………………….……………….. 
และดําเนินการแจงฝายทะเบียน พรอมมอบสําเนาใหเจาหนาท่ีคณะ        
1 ชุด แลว 

ลงช่ือ …………………………….. 
(……………………………) 
เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 

 
หมายเหตุ  การสอบประมวลความรูใหประเมินผลการเรียน P =  ผาน  และ F =  ไมผาน 



 

 

แบบสรุปผลการสอบวัดคุณสมบัติ  (Quali 
 

ช่ือ-สกุล…………………………………...อาจารยที่ปรึกษา   สาขา…………………………………….………  รุน………
ภาคเรียนที่……/ ………จํานวนนักศึกษาที่สอบ……….คน 

 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผลการสอบ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

P  จํานวน………….คน  F  จํานวน…………….  คน 
 

ลงช่ือ……………………………..…. อาจารยที่ปรึกษา         ลงช่ือ………………………………………..ประธานสาขา 
ลงช่ือ…………………………………คณบดีคณะ………………………………   วันที่………/……………/…………….. 
 
       



 

แบบคํารองขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● มีความประสงค ขอเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 
1. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานที่ทํางาน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 

2. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานที่ทํางาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

        ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 
3. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานที่ทํางาน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 

4. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานที่ทํางาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 

5. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานที่ทํางาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

        ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 
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ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
                                                         (……………………………………………….) 
                                                                                  สาขา…………………………………… รุน ……… 
       ………./………………/…………….. 



 

 เสนอคณบดี 
ลงช่ือ …………………………………………….   

                                                       (…………………………………………….) 
                 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             สาขา……………………………………… 
      …………./……………../……………. 

 
 อนุมัติและจัดทําหนังสือเชิญ 

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

…………./……………../……………. 
 

 ไดจัดสงเอกสารใหงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนแลว 
 

ลงช่ือ ………………………….. 
(……………………………) 

เจาหนาท่ีคณะ……………………. 

...…../…..…/…….. 

 ไดรับเอกสารจากคณะ………………….……………….. 
เรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ …………………………….. 
(……………………………) 
เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



 

 
 
 

แบบอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
 

ตามคําสั่งที่ ……… / ……….  คณะ……………………………...ไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  / 
การคนควาอิสระ ของ  (นาย / น.ส. / นาง ……………………………………….หลักสูตร ……………..……………..…  
สาขา………………………….………..และ นักศึ กษาได นํ า เ อกสารประกอบการสอบตามจํ านวนกรรมการ                     
จํานวน  …..…………  ฉบับ  เปนที่เรียบรอยแลวและไดแจกใหกรรมการไปแลวกอนสอบ  เมื่อวันที่  ……. เดือน 
………………..  พ.ศ.  ……….  การจัดประชุม ใหจัดในวันที่  ……. เดือน …………..……..  พ.ศ.  ………. เวลา 
…..……… น. สถานที่ (คณะ) ……………………………………..  นักศึกษาไดนําใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมการสอบมา
แสดงใหทราบแลว ทางสาขาตรวจสอบแลวถูกตอง  

 
ลงช่ือ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจําหลักสูตร 

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

การดําเนินการ 
 ขาพเจาประธานสาขาประจําหลักสูตร  ………………………...………………………………………………… 
ไดจัดสอบเพื่อพิจารณา 
  �  วิทยานิพนธ   �  การคนควาอิสระ    �           
โดยมี…………………………………………… เปนประธานกรรมการสอบ 
 

ผลสรุปการพิจารณา 
  �  ผาน      �  ไมผาน   � ผานและแกไขตามมติคณะกรรมการสอบในเรื่องตอไปน้ี 
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 �  ใหเขาใหมครั้งที่  2  ในวันที่  ……. เดือน ………………..  พ.ศ.  ………. 
 

ลงช่ือ  ……………………………………………  ประธานกรรมการสอบ 
ลงช่ือ  ……………………………………………  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(หลัก) 
ลงช่ือ  ……………………………………………  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(รวม) 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  ……………………………………………  อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  ……………………………………………  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ลงช่ือ  ……………………………………………  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ลงช่ือ  ……………………………………………  กรรมการและเลขานุการ 

 

บฑศ.  24 
 



 

   
ผลการพิจารณา 
 �  อนุมัติใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการสอบได 

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

                                                คณบดีคณะ…………………………………………….. 
                 ………./………../………. 
 
 
  ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียนพรอมเอกสารฉบับสอบแลว 
 

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

เจาหนาท่ีคณะ…………………………… 

...…../…..…/…….. 

  ไดรับสําเนาจากคณะ…………………………………………
พรอมเอกสาร 1 ฉบับเรียบรอยแลว 
 

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

เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
 
หมายเหตุ   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 5 ขอ 23 (2) การสอบ

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 4 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการสอบ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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แบบคํารองขอสําเร็จการศึกษา  
 

 

เร่ือง   ขอแจงจบการศึกษา 
 

เรียน อธิการบดี 
 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      เรียนที่ศูนยใหการศึกษา  � มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  � ร.ร.รัตนราษฎรบํารุง  � ว.เทคนิคสมุทรสงคราม   
      � ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห   � ว.พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   �  อื่น ๆ ………………………………………… 
      ที่อยูปจจุบัน(ตามทะเบียนบาน)……..………….………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
    ที่อยูที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ………….……………………………………………………….……………………… 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● ปจจุบันไดเรียนครบตามหลักสูตร  และ 
  �  สอบประมวลความรูผานแลว 
  �  สอบวัดคุณสมบัติผานแลว 
  �  สอบภาษาตางประเทศผานแลว 
  �  สอบคอมพิวเตอรผานแลว 
  �  สอบปากเปลาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ /   :  ผานแลว 

● มีความประสงค ขอสําเร็จการศึกษา พรอมสงเลมฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม พรอมแผน CD ขอมูล และบทความ 1 ชุด 
  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 
 

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
 

● แจงฝายทะเบียน 
 

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

งานบัณฑิตศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                              …..……./…………/………..  
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หลักฐานการแจงจบการศึกษา 
1.  รูปถาย  1  น้ิว  จํานวน  2  รูป  และ  2  น้ิว  จํานวน  2  รูป  (รูปสี) 
2.  ใบเสร็จการชําระเงินงวด 1 และ 2 ของภาคเรียนสุดทาย หรือใบเสร็จรักษาสภาพการเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 
 



 

คํารองขอลาออก 
 
 
เรียน คณบดีคณะ……………………………. 
 
เรื่อง ขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 
 

●  ขาพเจา(ช่ือนักศึกษา)………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
       ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● มีความประสงคจะขอลาออกจากการเปนนักศึกษา เน่ืองจาก  …………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

● ปจจุบันเปนนักศึกษาในระดับ 
 �  ประกาศนียบัตรบัณฑิต          �  ปริญญาโท                 �  ปริญญาเอก 
 

● แผนการศึกษา    �  แผน  ก  (1) �  แผน  ก  (2) �  แผน  ข 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษา 
 …………………………………
……….……………………………………. 
     
 ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
 
     ลงช่ือ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

 อนุมัติ 
……………………………………………

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

                   ...…../…..…/…….. 
 ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแลว      

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

เจาหนาท่ีคณะ…………………………… 

                               ...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………………………เรียบรอยแลว 
    
 ลงช่ือ …………………………………….. 

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

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

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 



 

ผลการตรวจสอบอยูดานหลัง /…... 

แจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ลงช่ือ ……………………………………… 

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

                   ...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ……………………..      
และแจงฝายทะเบียนแลว 
   ลงช่ือ ……………………………….. 

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

                    ...…../…..…/…….. 

 อนุมัติตามเสนอ 
 
ลงช่ือ………………………..……………… 
         (…………………………………...) 
คณบดีคณะ……………………………..           

………./………../………. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา 

 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

เร่ือง   แจงผลการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
 

ดวยขาพเจา(นาย / น.ส. / นาง) ………………………………………นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขา……………………………..……….. คณะ................................................................ไดเขาเรียนเม่ือ
ภาคเรียนท่ี..........ปการศึกษา.................... และบัดนี้ไดทําการศึกษาครบตามหลักสูตรแลว จึงขอสงแบบ
ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรมา เพื่อดําเนินการตอไป  

 

ลงช่ือ  ……………………………………….  นักศึกษาปริญญาโท 
                                                               (…………………………………..) 
    ภาคเรียนท่ี........... ปการศึกษา................. 
                 ………/…………./………….. 
 

 เสนอประธานสาขาประจําหลักสูตร 
ทางสาขา........................................................ไดตรวจสอบคุณสมบัติตามเง่ือนไขและ

โครงสรางหลักสูตรของ ............................................................................แลว  และสําเร็จการศึกษาได 
 

                       ลงช่ือ  ……………………………………….  อาจารยท่ีปรึกษา 
                                             (…………………………………..) 
           ………/…………./………….. 

 

 เสนอคณบดี 
 

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

                ประธานสาขาประจําหลักสูตร…………………………….. 
          ………./………../………. 
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หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
สาขา..................................................... 

 
 แผนการเรียนที่เรียน 

  แผน ก(2)    แผน ข  
 หมวดวิชาสัมพันธ   บังคับตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน...............หนวยกิต 

รายวิชาที่เรียน 1.  ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  2.  ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  3. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  4. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน  บังคับตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน...............หนวยกิต 
รายวิชาที่เรียน บังคับเรียน...........................นก. 

1.  ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  2.  ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  3. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 

   4. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  5. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 

   6. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
 วิชาเลือกเรียนไมนอยกวา....................นก. 

รายวิชาที่เรียน 1.  ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  2.  ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
  3. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 

4. ...........................................................รหัสวิชา.......................(นก.).............เกรดที่ได…….. 
 แผนการเรียนที่นักศึกษาเปนแผนการเรียนที่ 

  ทําวิทยานิพนธ........................หนวยกิต    ทําการคนควาอิสระ.............................หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด....................................หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตที่นักศึกษาเรียนทั้งหมด.................................หนวยกิต 

ผลการตรวจสอบ 
   ครบตามหลักสูตร   ขาดหมวดวิชา...................................................จํานวน.........หนวยกิต 

 ไดตรวจสอบผลการเรียนและผลการสอบตามเง่ือนไขอื่น ๆ ของหลักสูตรแลวไดแก 
 สอบประมวลความรูแลว 
 สอบหรือเรียนภาษาอังกฤษแลว 
 สอบหรือเรียนคอมพิวเตอรแลว 
 เรียนรายวิชาพ้ืนฐานเสริมแลว 

 สงวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระตามกําหนดแลว 
 

งานบัณฑิตศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

-2- 



 

แบบรายงานบทความวิทยานิพนธ 
หัวเร่ือง 

*ชื่อผูวิจัย 
 

บทคัดยอ 
 ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  ช่ือ-นามสกุล(ปพ.ศ.).  หัวขอเรื่อง.  วิทยานิพนธระดับ ปริญญามหาบัณฑิต  สาขา......................... ......................
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 
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