บ.๑๓/..............
หมายเลขคําร้อง

แบบฟอรมคำรองขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
๑. รายละเอียดผูขอยื่นคำรอง
ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคพิเศษ  ภาคปกติ
รหัสประจำตัว 
ระดับ ป.โท  ป.เอก สาขาวิชา................................................................................................................................
ตำแหนง/อาชีพ............................................................สถานที่ทำงาน................................................................................
ตำบล.................................................อำเภอ..............................................จังหวัด.............................................................
โทรศัพท



E-mail: ………......................................……..…………………..

ลงชื่อผูยื่นคำรอง...........................................................นักศึกษา
(..............................................................)
วันที่............/....................../.....................
๒. ความเห็นประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ..................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(.............................................................)
วันที่............../.................../.......................
๓. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบผลการศึกษา
จำนวนหนวยกิต

ผลการเรียน
เฉลี่ย

ผลสอบ
วิทยานิพนธ

สำหรับ ป.เอก
ผลการประเมินรายวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(ผาน/ไมผาน)

สำหรับ ป.เอก
สอบวัดคุณสมบัติ
(ผาน/ไมผาน)

 แบบฟอรม บ.๔/๒ แบบขอสอบปากเปลาปองกันวิทยานิพนธ
 สำเนา บ.๔/๒ แบบขอสอบปากเปลาปองกันวิทยานิพนธ (ฉบับหลังการขึ้นสอบปากเปลาปองกัน
วิทยานิพนธแลว) จำนวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อผูใหขอมูล...................................................
วันที่........../............./..........เวลา.........................

๒
๔. เจาหนาบัณฑิตวิทยาลัยรับเอกสารเพื่อตรวจสอบ
๔.๑ หนังสือตอบรับการเผยแพรบทความวิทยานิพนธ
*สำหรับนักศึกษาที่จบดวยการตีพิมพในวารสาร (ตีพิมพไมเกิน ๑ ป นับจากวันที่ขอสำเร็จการศึกษา)
 หนังสือตอบรับการตีพิมพลงวารสาร (ฉบับจริง)
 บทความไดลงตีพิมพแลว ชื่อวารสาร..........................................................................................................
ปที่............ฉบับที่..............ประจำเดือน..................................................................หมายเลขหนา................ถึง..................
(และสำเนาบทความที่ไดตีพิมพแลว ประกอบดวย หนาปก, สารบัญ, และหนาบทความที่ไดตีพิมพ)
*สำหรับนักศึกษาที่จบดวยการนำเสนอผลงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (บทความฉบับ
จริง/ไมรับบทคัดยอ) เอกสารจะตองครบถวน ดังนี้
 สำเนาหนาปก สารบัญ และบทความที่ไดตีพิมพ ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการไปนำเสนอผลงาน
วันที่นำเสนอผลงาน..............................................................................หมายเลขหนา........................ถึง..........................
 สำเนารายชื่อผูทรงคุณวุฒิ Peer Review พิจารณาบทความ
ลงชื่อผูตรวจสอบขอมูล.........................................วันที่........../.........../.......... เวลา..........................
๔.๒ วิทยานิพนธฉบับเขาเลมปกเขียว
 เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  แผน CD ไฟลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
 สำเนาหนาปกวิทยานิพนธ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
 สำเนาเอกสาร บ.๑๔ ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อผูรับคำรอง........................................ (เจาหนาที่) วันที่......../........../.......... เวลา..................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำรองขอสำเร็จการศึกษา
(สวนนี้สำหรับ นักศึกษา)
๕. รายชื่อที่ยื่นคำรองจะถูกนำเขาสูกระบวนพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษาดังนี้
๕.๑ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
๕.๒ วันที.่ ......./.............../..............คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติความเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
๕.๓ วันที.่ ......./.............../..............คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิใหปริญญาบัตร
๕.๔ วันที่......../.............../..............นักศึกษายื่นเรื่องขอลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
(ใบรับรองคุณวุฒิ/Tr)
ลงชื่อ................................................ ผูยื่นคำรอง ลงชื่อ.................................................. (เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย)
(......................................................)
(.................................................) วันที่......./......../........เวลา...............

๓
การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร (สำหรับเจาหนาที่เก็บขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา)
นักศึกษาปริญญาโท โปรดใชเครือ่ งหมาย ระบุในชองตามคุณภาพของวารที่ไดไปตีพิมพ
-บทความฉบับ -บทความฉบับ
-บทความฉบับสมบูรณที ตีพมิ พในรายงานสืบเนื่อง
สมบูรณที่
สมบูรณที่ตีพิมพใน จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่อง
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ลักษณะใด
จากการประชุม
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
ลักษณะหนึ่ง
วิชาการระดับชาติ อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
(๐.๑๐)............. (๐.๒๐)................. วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แตสถาบันนำ เสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
(๐.๔๐)..................

-บทความที่
ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI
กลุมที ๒

-บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบ
(๐.๖๐)............. เปนการทั่ว ไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ๑
(๐.๘๐)................

-บทความที ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ผลงานที ไดรบั การจด
สิทธิบัตร
(๑.๐๐)....................

๔

นักศึกษาปริญญาเอก
-บทความฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
(๐.๒๐)................

โปรดใชเครื่องหมาย  ระบุในชองตามคุณภาพของวารที่ไดไปตีพิมพ
-บทความฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก -บทความที่
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
ตีพิมพใน
วิชาการระดับชาติที่ ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
วารสารวิชาการ
ที่ปรากฏใน
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ฐานขอมูล TCI
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง วิชาการ
กลุมที่ ๒
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
(๐.๖๐).............
แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบ เปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกประกาศ
– ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตั ร
(๐.๔๐).....................

-บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบัน นำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๑
(๐.๘๐)...................

-บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
– ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
(๑.๐๐)................

ความคิดเห็นของประธานหลักสูตร
รับรอง
ไมรับรอง เหตุผล.................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................(ประธานหลักสูตร)
(............................................................................)
วันที่.............เดือน................................พ.ศ.....................

๒๑๓

