บ.๑๓/....................
หมายเลขคําร้อง

แบบฟอรมคํารองขอสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
๑. รายละเอียดผูขอยื่นคํารอง

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว..........................................................................รหัสประจําตัว
นักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคปกติ ป.โท ป.เอก สาขาวิชา.......................................................................................................................
ตําแหน&ง/อาชีพ...............................................................สถานที่ทํางาน.........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท)

E mail: ……….............………………………......................................…………………..……………
ลงชื่อ ผู3ยื่นคําร3อง......................................................นักศึกษา
(.....................................................)
วันที่............/....................../.................

๒. ความเห็นประธาน/กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
(.....................................................)
วันที่............/.................../....................
๓. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบผลการศึกษา
จํานวนหน1วยกิต

ผลสอบ
วิทยานิพนธ

ผลการเรียนเฉลี่ย

สําหรับ ป.เอก
ผลการประเมินรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ผ1าน/ไม1ผ1าน)

สําหรับ ป.เอก
สอบวัดคุณสมบัติ
(ผ1าน/ไม1ผ1าน)

แบบฟอรม บ.๔/๒ แบบขอสอบปากเปล1าป<องกันวิทยานิพนธ
สําเนา บ.๔/๒ แบบขอสอบปากเปล&าป;องกันวิทยานิพนธ) (ฉบับหลังการขึ้นสอบปากเปล&าวิทยานิพนธ)แล3ว) จํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อผู3ให3ข3อมูล.........................................วันที่........../.........../.......... เวลา.........................
๔. เจาหนาบัณฑิตวิทยาลัยรับเอกสารเพื่อตรวจสอบ
• หนังสือตอบรับการเผยแพร1บทความวิทยานิพนธ
*สําหรับนักศึกษาที่จบดวยวารสาร (ตีพิมพ)ไม&เกิน ๑ ปA นับจากวันที่ขอสําเร็จการศึกษา)
หนังสือตอบรับการตีพิมพ)ลงวารสาร (ฉบับจริง)
บทความได3ลงตีพิมพ)แล3ว ชื่อวารสาร................................................................................................................................................
ปAที่..................ฉบับที่....................ประจําเดือน.....................................................................................หมายเลขหน3า.....................ถึง..........................
(และสําเนาบทความที่ได3ตีพิมพ)แล3ว ประกอบด3วย หน3าปก, สารบัญ, และหน3าบทความที่ได3ตีพิมพ))
*สําหรับนักศึกษาที่จบดวยการนําเสนอผลงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (บทความฉบับจริง/ไม1รับบทคัดย1อ)
ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการไปนําเสนอผลงาน
สําเนารายชื่อผู3ทรงคุณวุฒิ Peer Review พิจารณาบทความ
• วิทยานิพนธฉบับเขาเล1มปกเขียว
สําเนาหน3าปกวิทยานิพนธ) จํานวน ๑ ฉบับ
• ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ1านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
สําเนาเอกสาร บ. ๑๔ ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ&านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ จํานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ ผู3รับคําร3อง........................................ (เจ3าหน3าที่) วันที่......../........../.......... เวลา..................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คํารองขอสําเร็จการศึกษา
(ส&วนนี้สําหรับ นักศึกษา)
๕. รายชื่อทีย่ ื่นคําร3องจะถูกนําเข3าสูก& ระบวนพิจารณาการขอสําเร็จการศึกษาดังนี้
๕.๑ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติผลสําเร็จการศึกษา
๕.๒ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติความเห็นชอบการให3ปริญญาบัตร
๕.๓ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให3ปริญญาบัตร
๕.๔ วันที่......../.............../..............นักศึกษายื่นเรื่องขอลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับเอกสารการสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ/Tr)
ลงชื่อ................................................................ ผู3ยื่นคําร3อง
(...........................................................)

ลงชื่อ........................................................ (เจ3าหน3าที่บัณฑิตวิทยาลัย)
(.......................................................) วันที่......../........./......... เวลา...........

การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร (สําหรับเจาหนาที่เก็บขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา)
นักศึกษาปริญญาโท โปรดใช3เครือ่ งหมาย ระบุในช&องตามคุณภาพของวารที่ได3ไปตีพิมพ)
-บทความฉบับ
สมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ใน
ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง
(๐.๑๐).................

-บทความฉบับสมบูรณ)ที่
ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
(๐.๒๐).................

-บทความฉบับสมบูรณ)ที ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม&อยู&ในฐานข3อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว&าด3วย หลักเกณฑ)การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต&สถาบันนํา เสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปVนประกาศให3ทราบเปVนการทั่วไป และแจ3งให3
กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต&วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได3รับการจดอนุสิทธิบัตร
(๐.๔๐)..................

นักศึกษาปริญญาเอก โปรดใช3เครื่องหมาย
-บทความฉบับสมบูรณ)ที่
ตีพิมพ)ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
(๐.๒๐)...................

-บทความที ตีพิมพ)
ในวารสารวิชาการ
ที่ ปรากฏใน
ฐานข3อมูล TCI
กลุ&มที ๒
(๐.๖๐)..................

-บทความที่ตีพิมพ)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม&อยู&ในฐานข3อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาว&าด3วย หลักเกณฑ)การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต&สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปVนประกาศให3ทราบเปVนการทั่ว ไป
และแจ3งให3 กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต&วันที ออก
ประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ)ใน
วารสารวิชาการที ปรากฏในฐานข3อมูล TCI กลุ&มที ๑
(๐.๘๐)................

-บทความที ตีพิมพ)ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที ปรากฏในฐานข3อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว&าด3วย หลักเกณฑ)การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
- ผลงานที ได3รับการจดสิทธิบัตร
(๑.๐๐)....................

ระบุในช&องตามคุณภาพของวารที่ได3ไปตีพิมพ)

-บทความฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม&อยู&ในฐานข3อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว&าด3วย หลักเกณฑ)
การพิจารณาวารสารทาง วิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต&สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทําเปVนประกาศให3ทราบ
เปVนการทั่วไป และแจ3งให3 กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต&วันที่ออก
ประกาศ
– ผลงานที่ได3รับการจดอนุสิทธิบัตร
(๐.๔๐).....................

-บทความที่ตีพิมพ)ใน
วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข3อมูล
TCI กลุ&มที่ ๒
(๐.๖๐).................

-บทความที่ตีพิมพ)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม&อยู&ในฐานข3อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษาว&าด3วย
หลักเกณฑ)การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต&สถาบัน นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปVน
ประกาศให3ทราบเปVนการทั่วไป และแจ3งให3 กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต&วันที่ ออกประกาศ (ซึ่งไม&อยู&ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ)ใน
วารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข3อมูล TCI กลุ&มที่ ๑
(๐.๘๐)...................

-บทความที่ตีพิมพ)ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทปี่ รากฏในฐานข3อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว&าด3วย หลักเกณฑ)การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร&ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
– ผลงานที่ได3รับการจดสิทธิบัตร
(๑.๐๐)................

ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รับรอง
ไม1รับรอง เหตุผล.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
วันที่...........เดือน......................พ.ศ...............

