บ.๑๓..............
หมายเลขคาร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ
๑. รำยละเอียดผู้ขอยื่นคำร้อง
ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................
รหัสประจาตัว 
นักศึกษา  ภาคพิเศษ  ภาคปกติ
ระดับ ป.โท  ป.เอก สาขาวิชา................................................................................................................................
ตาแหน่ง/อาชีพ............................................................สถานที่ทางาน................................................................................
ตาบล.................................................อาเภอ..............................................จังหวัด.............................................................
โทรศัพท์



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

ลงชื่อผู้ยื่นคาร้อง...........................................................นักศึกษา
(..............................................................)
วันที่............/....................../.....................
๒. ควำมเห็นประธำน/กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์..................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(.............................................................)
วันที่............../.................../.......................
๓. บัณฑิตวิทยำลัย ตรวจสอบผลกำรศึกษำ
จำนวนหน่วยกิต

ผลกำรเรียน
เฉลี่ย

ผลสอบ
วิทยำนิพนธ์

สำหรับ ป.เอก
ผลกำรประเมินรำยวิชำภำษำอังกฤษ
สำหรับนักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)

สำหรับ ป.เอก
สอบวัดคุณสมบัติ
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)

 แบบฟอร์ม บ.๔/๒ แบบขอสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์
 สาเนา บ.๔/๒ แบบขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ (ฉบับหลังการขึ้นสอบปากเปล่าป้องกัน
วิทยานิพนธ์แล้ว) จานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล...................................................
วันที่........../............./..........เวลา.........................

๒
๔. เจ้ำหน้ำบัณฑิตวิทยำลัยรับเอกสำรเพื่อตรวจสอบ
๔.๑ หนังสือตอบรับกำรเผยแพร่บทควำมวิทยำนิพนธ์
*สำหรับนักศึกษำที่จบด้วยกำรตีพิมพ์ในวำรสำร (ตีพิมพ์ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ขอสาเร็จการศึกษา)
 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ลงวารสาร (ฉบับจริง) ชื่อวารสาร.......................................................................
..........................................................................................ปีท.ี่ .......ฉบับที่........ประจาเดือน...............................................
 บทความได้ลงตีพิมพ์แล้ว ชื่อวารสาร..........................................................................................................
ปีที่............ฉบับที่..............ประจาเดือน..................................................................หมายเลขหน้า ................ถึง..................
(และสาเนาบทความที่ได้ตีพิมพ์แล้ว ประกอบด้วย หน้าปก, สารบัญ, และหน้าบทความที่ได้ตีพิมพ์)
*สำหรับนักศึกษำที่จบด้วยกำรนำเสนอผลงำนกำรประชุมสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (บทควำมฉบับ
จริง/ไม่รับบทคัดย่อ) เอกสำรจะต้องครบถ้วน ดังนี้
 สาเนาหน้าปก สารบัญ และบทความที่ได้ตีพิมพ์ ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการไปนาเสนอผลงาน
วันที่นาเสนอผลงาน..............................................................................หมายเลขหน้า........................ถึง..........................
 สาเนารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review พิจารณาบทความ
ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล.........................................วันที่........../.........../.......... เวลา..........................
๔.๒ ต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ครบส่วน (ไม่ต้องเข้ำเล่ม) จานวน ๑ เล่ม
 ครบ
 ไม่ครบ
๔.๓ ผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกวรรณกรรมผ่ำนโปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์
 สาเนาเอกสาร บ.๑๔ ผลการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ จานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อผู้รับคาร้อง........................................ (เจ้าหน้าที่) วันที่......../........../.......... เวลา..................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ
(ส่วนนี้สาหรับ นักศึกษา)
๕. รายชื่อที่ยื่นคาร้องจะถูกนาเข้าสู่กระบวนพิจารณาการขอสาเร็จการศึกษาดังนี้
๕.๑ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
๕.๒ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตร
๕.๓ วันที่......../.............../..............คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญาบัตร
๕.๔ วันที่......../.............../..............นักศึกษายื่นเรื่องขอลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับเอกสารการสาเร็จการศึกษา
(ใบรับรองคุณวุฒิ/Tr)
ลงชื่อ................................................ ผู้ยื่นคาร้อง ลงชื่อ.................................................. (เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย)
(......................................................)
(.................................................) วันที่......./......../........เวลา...............

-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
(๐.๖๐)............. เป็นการทั่ว ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ๑
(๐.๘๐)................

-บทความที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที ๒

-บทความที ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ผลงานที ได้รบั การจด
สิทธิบัตร
(๑.๐๐)....................

ลงชื่อ..........................................................................(ประธานหลักสูตร)
(............................................................................)
วันที่.............เดือน................................พ.ศ...................

ควำมคิดเห็นของประธำนหลักสูตร
รับรอง
ไม่รับรอง เหตุผล.................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาปริญญาโท โปรดใช้เครือ่ งหมาย ระบุในช่องตามคุณภาพของวารที่ได้ไปตีพิมพ์
-บทความฉบับ -บทความฉบับ
-บทความฉบับสมบูรณ์ที ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่อง
สมบูรณ์ที่
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่อง
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ลักษณะใด
จากการประชุม
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
ลักษณะหนึ่ง
วิชาการระดับชาติ อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
(๐.๑๐)............. (๐.๒๐)................. วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันนา เสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
(๐.๔๐)..................

กำรตรวจสอบคุณภำพของวำรสำร (สำหรับเจ้ำหน้ำที่เก็บข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ)

๓

-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบัน นาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
(๐.๘๐)...................

-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทปี่ รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
(๑.๐๐)................

ลงชื่อ..........................................................................(ประธานหลักสูตร)
(............................................................................)
วันที่.............เดือน................................พ.ศ...................

ควำมคิดเห็นของประธำนหลักสูตร
รับรอง
ไม่รับรอง เหตุผล.................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาปริญญาเอก โปรดใช้เครื่องหมาย  ระบุในช่องตามคุณภาพของวารที่ได้ไปตีพิมพ์
-บทความฉบับ
-บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก -บทความที่
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจาก วิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
วารสารวิชาการ
การประชุมวิชาการ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ที่ปรากฏใน
ระดับชาติ
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง วิชาการ
ฐานข้อมูล TCI
(๐.๒๐)................ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๒
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
(๐.๖๐).............
ประกาศให้ทราบ เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
– ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
(๐.๔๐).....................

๔

