
THESIS 13 
 

แบบรายงานผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์  และเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
ชื่อนักศึกษา  (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………..…………………รหัสประจ าตัว…………..….…………… 
หลักสูตร ...........ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.......... สาขาวิชา ..........สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน................ 
คณะ ...........มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....................       (  )  ภาคปกติ           ( )  ภาคพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์...............................................................     

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................. .......................................................                     

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ได้เข้าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์แล้วตั้งแต่วันที่..................................................................... ....................... 
 บัดนี้ได้ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามมตขิองคณะกรรมการสอบปากเปล่าและจัดรูปเล่มตามคู่มือการเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับปี 2555) แล้ว  จึงเสนอมาเพ่ือตรวจสอบ 

 
ลงชื่อ....................................................................นักศึกษา 

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

 
มติของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่า 
(    )  แก้ไขครบทุกประเด็น 
 
(    )  แก้ไขเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................... 
 
 
                     ลงชื่อ..........................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
                             (...................................................................) 
                               วันที่............../.................../.................. 
 
หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาแนบวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
                ซึ่งจัดรูปเล่มแล้ว จ านวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ (ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้ใช้คลิปด าหนีบ)  
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คณะ ...........มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....................       (  )  ภาคปกติ           ( )  ภาคพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์...............................................................     

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ...........................................................................                     

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ................................................................................ 
 ได้เข้าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์แล้วตั้งแต่วันที่..................................................................... ....................... 
 บัดนี้ได้ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามมตขิองคณะกรรมการสอบปากเปล่าและจัดรูปเล่มตามคู่มือการเรียบเรียง
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ลงชื่อ....................................................................นักศึกษา  

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

 
มติของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่า 
(    )  แก้ไขครบทุกประเด็น 
 
(    )  แก้ไขเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................ .................................... 
                         
 

        ลงชื่อ.........................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
                  (...................................................................) 

                               วันที่............../.................../.................. 
 
หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาแนบวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
                ซึ่งจัดรูปเล่มแล้ว จ านวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ (ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้ใช้คลิปด าหนีบ)  
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
..................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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............................................................................................................... .....................................................................
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............................................................................................................................. ....................................................... 
 ได้เข้าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์แล้วตั้งแต่วันที่............................................................................................ 
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(    )  แก้ไขเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
                     ลงชื่อ..........................................................................ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
                             (...................................................................) 
                               วันที่............../.................../.................. 
 
 
หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาแนบวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
                ซึ่งจัดรูปเล่มแล้ว จ านวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ (ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้ใช้คลิปด าหนีบ)  



THESIS 13 
แบบรายงานผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์  และเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 
ชื่อนักศึกษา  (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………..…………………รหัสประจ าตัว…………..….…………… 
หลักสูตร ...........ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.......... สาขาวิชา ..........สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน................ 
คณะ ...........มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....................       (  )  ภาคปกติ           ( )  ภาคพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์...............................................................     

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
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.................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .....................................................................
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............................................................................................................................. ....................................................... 
 ได้เข้าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์แล้วตั้งแต่วันที่............................................................................................ 
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ลงชื่อ....................................................................นักศึกษา 
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มติของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่า 
(    )  แก้ไขครบทุกประเด็น 
 
(    )  แก้ไขเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
                     ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ  
                             (...................................................................) 
                               วันที่............../.................../.................. 
 
 
หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาแนบวิทยานิพนธ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
                ซึ่งจัดรูปเล่มแล้ว จ านวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ (ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้ใช้คลิปด าหนีบ)  
 



 
 
 

แบบรายงานผลการตรวจและพิจารณารูปแบบวิทยานิพนธ ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
ครั้งที่ นักศึกษาส่ง 

ว/ด/ป 
จนท. รับไปตรวจ 

ว/ด/ป 
อาจารย์รับไปตรวจ 

ว/ด/ป 
อาจารย์ส่งคณะ 

ว/ด/ป 
นักศึกษารับไปแก้ไข 

ว/ด/ป 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขถูกต้องเรียบร้อย 
 
 

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

ผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์     
                                                                                                   

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

วิทยานิพนธ์พร้อมเข้าเล่ม 
 
 

.........................................................                                                                                                                               
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ ์อุบาลี) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

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


