
 
 
 

                           แบบค ำร้องขอส ำเรจ็กำรศึกษำ  (ระดบัปรญิญำเอก) 
                                     มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

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

  

เรียน  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานผลการศึกษาตามข้อก าหนด  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

        ดว้ยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว,อื่นๆ)...................................................................................รหัสประจ าตัว........................................... 
        ช่ือภาษาอังกฤษ................................................................................................... ...................................................................................... 
 

นักศกึษา   ภาคปกต ิ  ระดับ  ปริญญาเอก   
   ภาคพิเศษ  ระดับ  ปริญญาเอก 
   แผน 1.1           แผน 1.2               แผน 2.1            แผน 2.2   
หลักสูตร  ……………………………………………………….............................................................................. .......................................................................... 
สาขาวิชา ………………………………………………………...............................................วิชาเอก.............................................................................................. 
รุ่นที่   ............. /................ เข้าศึกษาภาคเรียนที่...........ปีการศกึษา............................... 
 

 ข้าพเจ้าขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่.........ปกีารศึกษา................. โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ดังนี ้
 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่น้อยกว่า 3 ปีการศกึษา 
 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร 
 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(QE) 
 สอบผ่านรายวิชาเสริม (ถ้ามี) 
 สอบผ่านการประเมินดุษฎีนิพนธ์และส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน..................................พ.ศ.................. 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
            ลงช่ือ...................................................................................ผู้ย่ืนค าร้อง 

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

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลนักศึกษา ข้าพเจ้าเกิดวันที.่............เดือน.........................................พ.ศ . .................. รหัสบัตรประชาชน...................................................... 
  ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................... ............................... 

……………………………………………………………………………………………………………......................………………………………………………. 
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท.์........ ..................................................... 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  สถานที่ท างาน............................................................................ที่อยู่........................................................................................... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์.......... ..................................................... 

มรพส. 10.2 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีดูแลระดับบัณฑิตศึกษำ 
�   ตรวจสอบแลว้ เอกสารครบถว้นยืน่ส าเร็จการศึกษาได ้วนัที่............................................ 

   ลงช่ือ...................................................................................เจ้าหน้าท่ีดูแลระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 



คณะ        (    ) ตรวจสอบนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน ควรให้ส าเร็จการศึกษาได้     

(    ) ไม่ควร  เนื่องจาก........................................................................ 

 

          ลงช่ือ....................................................................... รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

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

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

 

 
 

 
ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาผู้น้ีไม่มีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

   
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(      ) ไม่มีหนี้สิน / ไม่มีหนังสือคงค้าง 
(      ) มีหนี้สิน / หนังสือคงค้าง 
  -------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------- 
     
    ลงช่ือ....................................................................................... 
                   ผู้ตรวจสอบ 
          …………./…………../………….. 
             

2. กองบริการการศึกษา 
(      ) นักศกึษารักษาสภาพ / คืนสภาพครบถ้วนสมบูรณ ์

     
    ลงช่ือ........................................................... ............................ 
        นายทะเบียน / ผู้ช่วยนายทะเบียน 
           …………./…………../………….       

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ค ำชี้แจง   1.  การเขียนค าร้อง  ต้องเขยีนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องและชัดเจน 

  2.  การเขียนค าน าหน้าช่ือ ต้องเขียนค ำเต็ม  เช่น  พันจ่ำอำกำศเอก,  ร้อยเอก,  จำ่สิบเอก,  สิบต ำรวจโท,  ว่ำท่ีร้อยตรี  เป็นต้น 
      ห้ำมเขยีนค ำย่อ  
  3.  การเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ,  ช่ือ – ช่ือสกุล  ต้องยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนก่อนขอส ำเรจ็กำรศึกษำ  พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน  
      ส าเนาใบเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ,  ช่ือ – ช่ือสกุล  หรือค าส่ังแต่งตั้งยศ 
  4.  ให้นกัศกึษาแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (1.5 นิว้)  จ านวน 3 รูป  และเขียนช่ือ – ช่ือสกุล  รหัสนักศึกษา  สาขาวิชา  
      รุ่น/กลุ่ม หลังรูปถ่ายทุกรูป  นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างรูปถ่ายได้ที่กองบริการการศึกษา  หรือ  http://reg.psru.ac.t 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

แบบรายงานผลการศึกษาตามข้อก าหนด ระดับบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  

ข้ำพเจ้ำ   นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ (ตวับรรจง) .............................................................................................................. 
ชื่อ – สกลุ ภำษำอังกฤษ  (ตัวพิมพ์ใหญ่)   Mr.   Mrs.  Miss.  etc. ………………………………………………..…………………………. 
วุฒิเดิมก่อนเข้ำศึกษำ (พร้อมแนบส าเนาใบรับรองผลการเรียน) ..................................................... ................................................... ......... 
หลักสูตร.......................................................................สำขำวิชำ....................................................วิชำเอก.............................................. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรตรวจ/บันทึก 
ขอ้มูลผลการศึกษาตามขอ้ก  าหนดเรียบร้อยแลว้ 

...........................................(......../........../........) ผูต้รวจ 

  ปริญญำดุษฎีบัณฑิต  (ปริญญำเอก)  
 หลกัสูตร......................................................สาขาวชิา..................................................วชิาเอก....................................... 
 เขา้ศึกษาภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา.............................................  
 กำรวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ  ผ่าน  เมื่อวนัที่ ................................................................................................................. ... 
 กำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exammination)  ผ่าน  เมื่อวนัที่ .............................................. ............................... 
 ด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (พร้อมแนบส ำเนำปกใน หน้ำอนุมัติ บทคัดย่อภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) 

1. ช่ือเร่ือง      วทิยานิพนธ์ /   การศึกษาคน้ควา้อิสระ (ภาษาไทย) ...................................................................  
................................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................................  

 ช่ือเร่ือง      วทิยานิพนธ์ /   การศึกษาคน้ควา้อิสระ (ภาษาองักฤษ) .............................................................  
............................................ ............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ....................................................... 

2. สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ผ่าน เมื่อวนัที่ ..................................................................................... ............................ 
3. สอบผ่านประมวลความรู้ เมื่อวนัที่ ..........................................................................................................................  
4. สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ ผ่าน เมื่อวนัที่ ...................................................................................... ............................ 
5. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ / การศึกษาคน้ควา้อิสระ  

.................................................................................................  ประธานกรรมการ 

....................................................................................... .......... อาจารยท์ี่ปรึกษาหลกั 

.................................................................................................   อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม (ถา้ม)ี 

................................................................................................ . กรรมการสถิติ/วจิยั (ถา้มี) 

.................................................................................................  ผูท้รงคุณวฒิุ 

.................................................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
6. ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ เมื่อวนัที่ ......................... ............................ 
7. การเผยแพร่วทิยานิพนธ์หรืองานวิจยัที่เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์  

(พร้อมแนบส าเนาปกวารสาร / เอกสารประชุมวชิาการ / ใบตอบรับการตีพมิพ ์และเน้ือเร่ืองบทความที่ตีพมิพ)์ 
(1) เร่ือง....................................................................................................................... ........................................... 

.................................................................................. .......................................................................................
ช่ือวารสาร (ระบุฉบบั – ปี) ที่ประชุมวชิาการ (ระบุปี) ....................................................................................  

(2) เร่ือง...................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ...................................................
ช่ือวารสาร (ระบุฉบบั – ปี) ที่ประชุมวชิาการ (ระบุปี) ....................................................................................  

 



 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

การตรวจสอบเบ้ืองต้นส าหรับท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   ผลงานวทิยานิพนธ์ไดร้ับการตีพมิพ ์ในวารสาร หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
(    )  ตรวจสอบนกัศึกษามีคุณสมบตัิครบถว้น เห็นควรใหส้ าเร็จการศึกษาได ้    
(    ) ไม่ควร  เนื่องจาก................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................................... 

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

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


