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ช่ือนักศึกษา  ……………………………………..........................  รหัสประจ าตัวนักศึกษา ……………............  เลขประจ าตัวประชาชน  …………………….............................. 
สาขาวิชา..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ทันที.….……………………..................  E-mail …………………………………….................. 

 ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้  .................................................................................................................................................................................... ...........................................  
 

        ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
  ขอส่งวิทยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ  ฉบับสมบูรณ ์

  วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ    จ านวน  2  เล่ม 
      ใบน าส่งวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ จ านวน 1 แผ่น 
      เอกสารการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
         - ระดับปริญญาเอก ใบตอบรับการตีพมิพ์ฉบับจริง    
            จ านวน 1 ฉบับ       
         - ระดับปริญญาโท ใบตอบรับการตีพมิพ์ฉบับจริง/ใบ 
            ประกาศนียบัตร จากการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ   
            จ านวน  1  ฉบับ 

         ช าระเงินค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ ์ 
              จ านวน 400  บาท แล้ว                  
  ขอส าเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษา............ ปีการศึกษา………...... 
 

        
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

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

        
       รับช าระเงินค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ ์ 
จ านวน  400  บาท แล้ว  ตามใบเสร็จเลขท่ี……….....…เล่มที่.............. 

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

   รับเล่มวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบรูณ์ เรียบร้อยแล้ว 
   รับเอกสารการน าเสนอผลงาน / เอกสารการตีพิมพ์  
      ผลงานเรียบร้อยแล้ว 
   วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาคือ ............................  (ว/ด/ป) 

 
                  ลงช่ือ .......................................... 
                            ........../........../.......... 
 

    ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแลว้ 
 

                   ลงช่ือ .......................................... 
                            ........../........../.......... 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
   
     
 
 
 
   ลงช่ือ  ……………..………………......................    
            ………/….….........………/……........ 

หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสตูร/
ประธานสาขาวิชา 
      ขอรับรองว่านักศึกษาได้ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตร
ครบถ้วนแล้ว   
 
ลงช่ือ  ……………..……………..................... 
             ………/……..……..../.............. 

ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 
   
      
 
          
 
  ลงช่ือ  ……………..…………................... 

   ..………/……...…/…...…. 
 
 
 
 
 
 

กรุณา  กรอกรายละเอียดดา้นหลงั 
 



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ  เรื่อง................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือได้เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) / ได้รับ    
การเผยแพร่สู่สาธารณชน  ดังน้ี 
                           ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีคณะกรรมการร่วมกลั่นกรอง (Peer review)   จ านวน ………  เรื่อง 

                 ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ         จ านวน ………  เรื่อง 
                 ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ         จ านวน ………  เรื่อง 
                 น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับชาติ     จ านวน ………  เรื่อง 
                 น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับ นานาชาติ    จ านวน ………  เรื่อง 
                   น าเสนอในนิทรรศการ/น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน     จ านวน ………  เรื่อง 

 

  1. บทความท่ีตีพิมพ์ 
      1.1   ชื่อบทความท่ีตีพิมพ์ ……………………………………..................................................………........................................………………………………………… 
              ชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์   ………………………………………………………………………………..……….…........................................………………………. 

              วารสารทางวิชาการ ให้ระบุ ฉบับท่ี ……….. เลขปีท่ี …….  เดือน ….…………….…… พ.ศ. / ค.ศ. ……….  ระดับชาติ       ระดับนานาชาติ 
      1.2   ชื่อบทความท่ีตีพิมพ์ …………………………………………..................................................…………………………………........................................…………….  
             ชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์   ………………………………………………………………………………..……….…………….......................................……………. 

              วารสารทางวิชาการ ให้ระบุ ฉบับท่ี ……….. เลขปีท่ี …….  เดือน ….…………….…… พ.ศ. / ค.ศ. ……….  ระดับชาติ       ระดับนานาชาติ 
  2. ชื่อบทความที่น าเสนอ ............................................................................................................................. .......................................................................... 
              ชื่อที่ประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/งานแสดง .............................................................................................................................. .............................. 

                            ระดับชาติ          ระดับนานาชาติ      จัดขึ้นท่ีประเทศ .............................................................. 
             ได้น าเสนอผลงานเมื่อวันท่ี ..................... เดือน ................................. พ.ศ./ค.ศ. ........................ สถานท่ี .............................................................. 
             จัดโดย ...................................................................................................................... ....................................................(ระบุหน่วยงานท่ีจัด) 
  3. ผลงานวิจัยที่น าเสนอเป็นประโยชน์ต่อ  องค์กร   ชุมชน  อื่น ๆ (โปรดระบุ ..................................................................... ..............................) 
             หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (ถ้ามี) 
                      ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ตามข้อมูลข้างต้น เพื่อขอส าเร็จการศึกษาด้วยแล้ว 
                                                                        นักศึกษาลงนาม ...................................................... 
                                                                                       ( .............................................................) 
                                                                                             วันท่ี ......../ ................. /........... 
                            ลงนามรับรองโดย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ...................................................... 
                                                                                       ( .............................................................) 
                                                                                             วันท่ี ......../ ................. /........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ นักศึกษา …………………………………………………  รหัสประจ าตัว ………...……….…  สาขาวิชา….………………..……………................ 
เป็นนักศึกษาระดับ   ปริญญาเอก     แบบ  1.1    แบบ  1.2     ส าหรับนักศึกษาทุน      ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
                                              แบบ  2.1   แบบ  2.2 
                 ปริญญาโท  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                     แผน ก แบบ ก 1     แผน ก แบบ ก 2     แผน ข    
 

 
 

 
                                 
                         
 
 
 
 
  
 
  
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก.) ต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงาน อย่างน้อย  2  เรื่อง  ( เรื่องท่ี 1  ในวารสารนานาชาติ  ในฐานข้อมูลท่ี 
สกว. ยอมรับ  หรือยื่นจดสิทธิบัตร  และ เรื่องท่ี 2 ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลท่ี สกว. ยอมรับ  หรือ วารสารระดับชาติ ( เป็นภาษาไทยได้ )  หรือผลงานอื่นท่ีมี 
คุณภาพเทียบเท่าท่ี  สกว. เห็นควร) 
 2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 จ านวนอย่างน้อย  
1 ฉบับ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 จ านวนอย่างน้อย 2 ฉบับ  หรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 1 ฉบับ ( หรือตามท่ีหลักสูตรก าหนด )  หรือเสนอต่อที่ประชุม     
ทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  หรือ ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  4. ให้นักศึกษาแนบเอกสารประกอบการยื่นค าร้อง ดังน้ี  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์  หรือใบประกาศนียบัตรการน าเสนอท่ีประชุมทางวิชาการ และ 
Proceeding ท่ีระบ ุPeer review ด้วย หรือสูจิบัตรที่แสดงการเผยแพร่ผลงานศิลปะ 

รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผลงานสร้างสรรค์ 
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