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แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

คณะ................................................................................... 

บทความฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์

ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ

ระดับชาต1ิ 

 
 
 
 

 

บทความฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

บทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

บทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

หรือ ในฐานข้อมูล 
ACI ฉบับภาษาไทย 

บทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล  
ACI ฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

บทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  
ชื่อฐานข้อมูล_ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _                                

คุณภาพของวารสาร/สิ่งพิมพ ์
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รหัสประจ าตัวนิสิต   ชื่อ - สกุล  สาขาวชิา  

ชื่อปริญญานิพนธ์ 
 ภาษาไทย 

 
 ภาษาอังกฤษ 

 

ชื่อบทความทีใ่ช ้
ขอจบการศึกษา 

 ภาษาไทย 
 

 ภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อวารสาร  

ปีที่/ฉบบัที่/ 
เดือน/หน้าที ่

 
นิสิตส่งเอกสาร เสนอคณบดีอนุมัติ วันที่ส าเร็จการศึกษา

(ส าหรับฝ่ายทะเบยีน) 
 

วันที่ วันที่ 

 
หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย  
 ส าหรับวารสาร ปีที่/ฉบบัที่/เดือน ที่ตีพมิพ์ต้องไม่เกิน 6 เดือน จากวันทีย่ื่นเอกสารฉบับนี้  
 - 1. หน้าปกวารสารฉบบัล่าสุด   2. สารบัญ   3. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   4. บทความ 
 ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 - 1.ประกาศนยีบัตร/หนังสือรับรองการน าเสนอผลงานวิชาการ  2. หน้าปก   3. สารบัญ  4. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ 5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full text) 
 

เรียน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

  ข้าพเจ้า (นิสิต)       สาขาวิชา  
รหัสประจ าตัวนิสิต โทรศัพท ์  
นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งหนังสือรับรองนี้เพื่อประกอบการพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา  
ในภาคเรียนที่ ...............ปีการศึกษา....................................... ทั้ งนี้ ได้ รับอนุมัติ เค้าโครงปริญญานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย   
(วัน เดือน ปี) ......................................................... (แนบส าเนา บว 412  ฉบับท่ีได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย) 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
     (     ) เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเพือ่อนุมัต ิ
      (     )      อื่น  ๆระบ ุ  
 

ลงช่ือ   (นิสิต)                     
 
 
 
ลงช่ือ    
       (อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานพินธ์หลัก) 
 
 
 
 

ลงช่ือ  
        (ประธานกรรมการบริหารหลักสตูร) 
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หนังสือรับรอง การยอมรับผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชมุวิชาการ 

(หากเป็นฉบับ reprint หรือมีหนังสือรับรองจากวารสารแล้วไม่ต้องใช้ส่วนนี้) 
 

ข้าพเจ้า………………………………………………..…………………………………………………. ต าแหน่ง.............................................................. 
สถานท่ีท างาน...................................................................................................... โทรศัพท์.............................................................. 
ขอรับรองว่า (ช่ือนิสิต)......................................................................................... สาขาวิชา.............................................................. 
ระดับปริญญามหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มผีลงานปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานปริญญานิพนธ์ 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
 
  ผ่านการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) แล้ว และมีการตรวจสอบ  

ความสมบรูณ์รอบสดุท้ายจากบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแกไ้ข  โดยจะตีพิมพ์ / คาดว่าจะ    
จะตีพิมพ์ในวารสาร / สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ช่ือ........................................................................................................... 

  ฉบับท่ี................................ปีที่........................วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ.................................... 

  เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยบทความฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการเรื่อง................................................................................................. 

  หน่วยงานท่ีจัดประชุม......................................................สถานท่ีจัดประชุม............................................................ 

  วันท่ีเสนอผลงาน.........................................เดือน........................................................พ.ศ...................................... 
โดยจะตีพิมพ์เผยแพรภ่ายในเดือน .......................................................................................................................... 
 

  ลงนาม........................................................................... 
  (...................................................................................) 

  ต าแหน่ง........................................................................ 

  วันท่ี.............../..................................../......................... 

 ประทับตรา 
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