
แบบรับรองการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................รหัสประจ าตัว................................................... 
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบณัฑติ  หลักสูตรดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชา...................................................................................... 
ศึกษาที ่   มหาวิทยาลัย   ศูนย์ ..................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ   ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ............... ปีการศึกษา ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ......................................................................................................................................................... 
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

        ลงช่ือ ........................................................ 
               (......................................................) 
          นักศึกษา 
                    วันท่ี ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า...........................................................................................................(ประธานท่ีปรึกษา) ได้ตรวจรูปบบบ 
         หน้าปก    หน้าอนุมัต ิ    บทคัดย่อ    สารบัญ    รูปบบบรูปภาพ    รูปบบบตาราง   การอ้างอิง 
         บรรณานุกรม    ภาคผนวก    ประวัตผิู้วิจัย    รูปบบบการตั้งค่าหน้ากระดาษ    รูปบบบตัวอักษร 
         ของนักศึกษาบล้ว ถูกต้องตามรูปบบบที่บัณฑติวิทยาก าหนดทุกประการ 

   ลงช่ือ ........................................................ 
               (.......................................................) 
         ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
                    วันท่ี ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............. 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
รอบท่ี...... วันท่ี ส่ง .........../............./................. บันทึกข้อบก้ไข.......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
ได้ตรวจรูปบบบบล้ว 
ลงชื่อ..................... ว/ด/ป.......... 

รอบท่ี...... วันท่ี ส่ง .........../............./................. บันทึกข้อบก้ไข..........................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

ได้ตรวจรูปบบบบล้ว 
ลงชื่อ..................... ว/ด/ป.......... 

รอบท่ี...... วันท่ี ส่ง .........../............./................. บันทึกข้อบก้ไข..........................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

ได้ตรวจรูปบบบบล้ว 
ลงชื่อ..................... ว/ด/ป.......... 

รอบท่ี...... วันท่ี ส่ง .........../............./................. บันทึกข้อบก้ไข..........................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

ได้ตรวจรูปบบบบล้ว 
ลงชื่อ..................... ว/ด/ป.......... 

รอบท่ี...... วันท่ี ส่ง .........../............./................. บันทึกข้อบก้ไข.......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

ได้ตรวจรูปบบบบล้ว 
ลงชื่อ..................... ว/ด/ป.......... 

 

ลงช่ือ ........................................................    ลงช่ือ ........................................................ 
(.................................................................)    (.................................................................) 
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        รองคณบดีฝ่ายวิจัยบละประกันคุณภาพ 
วันท่ี ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............             วันท่ี ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............. 

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

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
วันท่ี ....... เดือน ....................... พ.ศ. ............. 

              

มรว.บ.9 

หมายเหต:ุ 1. นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม จ านวน 1 เล่ม) 
 2. นักศึกษาบนบเอกสาร ใบขอรับการตรวจรูปบบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทุกรอบการตรวจ 
   



ใบขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(รอบที่ 1) 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................รหัสประจ าตัว....................................................... 

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิา.................................................................... 
ศึกษาที ่   มหาวิทยาลัย   ศูนย์ ............................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ   ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ............... ปีการศึกษา ........................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................................... 
 

 มีความประสงค ์ขอส่งตรวจ  
    วิทยานิพนธ์      การค้นคว้าอิสระ  
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบความถูกต้องบละปฏิบตัิตามรูปบบบการพิมพ์เรยีบร้อยบล้ว บละได้บนบเอกสาร ดังนี้ 
ที ่ รายการ เอกสารที่ส่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
1 ปกในภาษาไทย     
2 ปกในภาษาอังกฤษ     
3 ใบรับรองปกภาษาไทย     
4 บทคัดย่อฉบับภาษาไทย     
5 บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ     
6 กิตติกรรมประกาศ     
7 สารบัญ     
8 สารบัญตาราง     
9 สารบัญภาพ     
10 บทท่ี 1 บทน า     
11 บทท่ี 2 เอกสารบละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     
12 บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย     
13 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล     
14 บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล บละข้อเสนอบนะ     
15 ใบบทรกบรรณานุกรม     
16 บรรณานุกรม     
17 ใบบทรกภาคผนวก     
18 ภาคผนวก     
19 ประวัติผู้วิจัย     
20 การพิมพ์ใช้ตัวอักษรบบบ TH SarabunPSK     
21 ส าเนาค าสั่งบต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ     
22 บบบรายงานการบก้ไขปรับปรุงการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ     

 
ลงช่ือ ........................................................    ลงช่ือ ............................................................. 
         (.................................................)               (……………………………………………..) 
  นักศึกษา       ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............               วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

สีชมพู 



 
 
 
ขั้นตอนการส่งเล่มตรวจรูปแบบการพิมพ์ 
 1. ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม) พร้อมกับใบขอรับการตรวจรูปบบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ รอบท่ี 1 (สีชมพู)  
 2. นักศึกษาหรือผู้ที่น าส่ง ลงข้อมูลใน บันทึกการ ส่ง-คืนเล่ม ตรวจรูปบบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (รอบท่ี 1) ด้วย
ตนเอง ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงข้อมูลในใบนัดรับเล่ม ซึ่งข้อมูลจะบบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับเจ้าหน้าที่ บละส าหรับนักศึกษา 
โดยก าหนดวันที่คืนเล่ม ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงนาม บละตัดส่วนใบนัดส าหรับนักศึกษาให้นักศึกษาเก็บไว้ เพื่อน ามารับเล่มตาม
ก าหนด   

4.  ในการรับเล่มคืน ให้นักศึกษาน าใบนัดมาบสดงเพื่อขอรับเล่มคืน บละให้ลงนามรับคืนในเล่ม บันทึกการ ส่ง -คืนเล่ม ตรวจ
รูปบบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ บละเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยบนบใบสรุปผลการตรวจรูปบบบวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
บละใบขอรับการตรวจรูปบบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับบก้ไข (สีเขียว) เพื่อด าเนินการต่อไป  

5.  ให้นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 เล่ม เพื่อตรวจรูปบบบการพิมพ์ ฉบับบก้ไข พร้อมกับใบขอรับการ
ตรวจรูปบบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับบก้ไข (สีเขียว) บบบรายงานการบก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(มรว.บ.8/3) โดยต้องบนบใบขอรับการตรวจรอบที่ 1 (สีชมพู) ใบสรุปผลการตรวจรูปบบบการพิมพ์ (สีฟ้า) ส าเนาค าสั่งสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมเล่มที่ได้รับการตรวจครั้งก่อนหน้านี้ บละด าเนินการเช่นเดียวกันกับรอบที่ 1 โดยก าหนดส่งคืนเล่ม 
ภายใน 14 วันท าการ (ในเวลาราชการ)   

6. นักศึกษาจะต้องด าเนินการบก้ไขรูปบบบการพิมพ์จนกว่าจะสมบูรณ์ บละได้รับลายเซ็นจากผู้ตรวจรูปบบบ 
7. หลังจากนักศึกษามารับเล่มที่สมบูรณ์คืน ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยบนบเอกสาร มรว.บ. 9 โดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยได้

ลงบันทึกข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาน าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองการตรวจรูปบบบการพิมพ์ของเล่ม 
8. เมื่อนักศึกษาด าเนินการเรียบร้อยบล้ว ให้นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาต่อไป 



 
ใบขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับแก้ไข 

(รอบที่ ..........) 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................รหัสประจ าตัว....................................................... 

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิา...................................................................... 
ศึกษาที ่   มหาวิทยาลัย   ศูนย์ ................................................................................................................. 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ   ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................................................................................................................. 
 

 มีความประสงค ์ขอส่งตรวจ  
    วิทยานิพนธ์      การค้นคว้าอิสระ  
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ ........................................................    ลงช่ือ ............................................................. 
       (....................................................)            (………..………..………………………………..) 
  นักศึกษา                 ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............               วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 บันทึกข้อบก้ไขรูปบบบการพิมพ์ 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
                      ได้ตรวจรปูบบบการพิมพ์บล้ว 
         ลงช่ือ ........................................................ 
          (.............................................) 
                     นักวิชาการศึกษา 
          วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
 
หมายเหตุ:  1.  ให้นักศึกษาส่งใบขอรับการตรวจรปูบบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ รอบที่ 2 (สีเขียว) พร้อมกับ

บนบบบบรายงานการบกไ้ขปรับปรุงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 8/3)  
  2.  นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ที่บก้ไข จ านวน 1 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเลม่ จ านวน 1 เล่ม)  
 3.  ให้นักศึกษา บนบเอกสาร ส าเนาค าสั่งสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ฉบับ บละส าเนาค าสั่งบต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 ฉบับ 
 4.  ให้นักศึกษา บนบเอกสารใบขอรับการตรวจรูปบบบการพิมพ์ รอบที่ 1 (สีชมพู) 
 5.  ให้นักศึกษา บนบเอกสารใบสรุปผลการตรวจรปูบบบการพิมพ์ (สีฟ้า) 
 6.  ให้นักศึกษา น าเล่มที่ไดร้ับการตรวจครั้งก่อนหน้าน้ีมาส่งพร้อมกนัด้วย  
 

สีเขียว 


