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ค ำร้องขอตรวจสอบเอกสำรกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
                                  (ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ข้อมูลนี้จะใช้ประกอบกำรตรวจสอบกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ กรอกรำยละเอยีดให้ครบถ้วน) 

1.  ข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว)……………………………………………………………………………………….……….………..รหสัประจ ำตัว…………………………………………. 
คณะ....................................................................หลักสตูร …………………….………….…………………สำขำวิชำ……………………………………..….……………รุ่นที…่……. 

ท ำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ  เร่ือง (ภำษำไทย)………………………………………………………………….……….……………….……….…………..…….………….………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………..….…………………………………………….……….……………..………………………… 
       (ภำษำอังกฤษ)……………………………………..………………………………………………..................................................………….……………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………..….…………………………………………….……….……………..………………………… 
โดยม ี 1) .........................................................................................................................................................เปน็อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
 2) .........................................................................................................................................................เปน็อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธร์่วม 
 3) .........................................................................................................................................................เปน็อำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธร์่วม 
 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอส่งผลกำรตีพิมพผ์ลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ ทีไ่ด้รบักำรตีพมิพ์หรืออย่ำงน้อยด ำเนินกำรให้ผลงำนหรือ 
ส่วนหน่ึงส่วนใดได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนกำรตีพิมพ์  
และเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรที่มรีำยงำนกำรประชุม (Proceedings) มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  มีต่อหน้ำหลัง 

ตีพิมพ์ในวำรสำร (ชิ้นท่ี 1)  
กำรเผยแพร่  ได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ ์(กรอกข้อ 1-8 พร้อมไฟล์หลักฐำน ชุดท่ี 1)     ตีพิมพ์แล้ว (กรอกข้อ 2-9 พร้อมไฟลห์ลักฐำน ชุดท่ี 2)  
1.  หนังสือตอบรับตีพิมพ์ที่...........................................................................   ลงวันที.่...................................................................................................................... 
2.  คณะผู้เขียน............................................................................................................................. ............................………...............………..................………................ 
3.  ชื่อบทควำม  ..................................................................................................…………….........................................................................……….............................. 
..................................................................................................…………………........................................................................……….......................….....…....................                  
4.  ชื่อวำรสำร  ....................................................................................................................................………………………..................................…………...................... 
                    ………………......................................................................................................................………………….............................…………..……….................. 
เป็นวำรสำรท่ีเผยแพร่ในระดับ    ชำติ         นำนำชำติ        วำรสำรมีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูล ……………………………………..กลุ่มท่ี........ 
5. ปีท่ี.................  6. ฉบับที.่................  7. เดือน....................................... 8.  ปี พ.ศ.ที่พิมพ์................. 9. หน้ำท่ีปรำกฏบทควำม หน้ำ….......…ถึงหน้ำ...……... 
หลักฐำน  ชุดท่ี 1.   1. หนังสือตอบรับ  2. ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่ำน   3. บทควำมฉบับสมบูรณ์หลังจำกแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ   กำรต้ังช่ือไฟล์  ชื่อ สกุล-A1 

             ชุดท่ี 2.   1. หน้ำปกวำรสำร  2. รำยชื่อกองบรรณำธิกำร   3. สำรบัญที่ปรำกฏชื่อนักศึกษำ   4. บทควำมที่ปรำกฏเลขหน้ำ       กำรต้ังช่ือไฟล์  ชื่อ สกุล-P1 

ตีพิมพ์ในวำรสำร (ชิ้นท่ี 2)   
กำรเผยแพร่  ได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ ์(กรอกข้อ 1-8 พร้อมหลักฐำน ชุดท่ี 1)     ตีพิมพ์แล้ว (กรอกข้อ 2-9 พร้อมหลักฐำน ชุดท่ี 2)  
1.  หนังสือตอบรับตีพิมพ์ที่...........................................................................   ลงวันที.่...................................................................................................................... 
2.  คณะผู้เขียน............................................................................................................................. ............................………...............………..................………................ 
3.  ชื่อบทควำม  ..................................................................................................................…………….........................................................................……….............. 
..................................................................................................…………………........................................................................……….......................….....…....................                  
4.  ชื่อวำรสำร  ....................................................................................................................................………………………..................................…………...................... 
                    ………………......................................................................................................................………………….............................…………..……….................. 
เป็นวำรสำรท่ีเผยแพร่ในระดับ    ชำติ         นำนำชำติ           วำรสำรมีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูล ……………………………………..กลุ่มท่ี........ 
5. ปีท่ี.................  6. ฉบับที.่................  7. เดือน....................................... 8.  ปี พ.ศ.ที่พิมพ์................. 9. หน้ำท่ีปรำกฏบทควำม หน้ำ….......…ถึงหน้ำ...……... 
หลักฐำน  ชุดท่ี 1.   1. หนังสือตอบรับ  2. ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่ำน   3. บทควำมฉบับสมบูรณ์หลังจำกแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ  กำรต้ังช่ือไฟล์  ชื่อ สกุล-A2 

             ชุดท่ี 2.   1. หน้ำปกวำรสำร  2. รำยชื่อกองบรรณำธิกำร   3. สำรบัญที่ปรำกฏชื่อนักศึกษำ   4. บทควำมที่ปรำกฏเลขหน้ำ       กำรต้ังช่ือไฟล์  ชื่อ สกุล-P2 
 

หมำยเหต ุกรุณำกรอกข้อควำมด้วยตวัอักษรตัวบรรจง เครื่องพิมพห์รือคอมพิวเตอร์ และกรอกให้ครบทุกช่อง
โดยกรอกข้อมูลให้ตรงกับประเภทกำรเผยแพร่ผลงำนของตนเอง 
            -  นักศึกษำระดบัปรญิญำโท ต้องเผยแพร่อย่ำงน้อย 1 ที่  
            -  นักศึกษำระดบัปรญิญำเอก ต้องเผยแพร่อยำ่งน้อย 2 ที่  
 

* กำรจัดเตรียมหลักฐำน  
  - นศ.จัดเรียงหลักฐำนในรูปแบบไฟล ์PDF ตำมล ำดบัที่
ปรำกฏในค ำร้อง เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ 
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ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำได้กรอกข้อมลูและแนบไฟล์เอกสำรที ่https://forms.gle/TY9a6vCHxQpCRNpa6 หรือแสกน                  เรียบร้อยแล้ว 
 

  
 

  ลงชื่อ   …………………………………..………………  นักศึกษำ 
          (………………………………....……………………) วันที่……………………..… 

 

 ลงชื่อ……………………………..……………ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (ผู้ตรวจสอบ) 
      (………………………………....…………….) วันที่……………………..… 

   

 ลงชื่อ………………………………………………... บัณฑิตวิทยำลัย  
       (……………………………....………………………) วันที่……………………..… 

 

  ลงชื่อ.......................................................คณะ (ผู้จัดเก็บ)  
       (………………………………....……………………) วันที่……………………..… 

    
      

   หมำยเหต ุประเภทผลงำนที่น ำเสนอต่อที่ประชุมวชิำกำร ต้องได้รับกำรตพีิมพ์ในเอกสำรรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) [โดยจะต้องเป็น
กำรรวมเล่ม/ซีด/ีออนไลน์ บทควำมฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใชบ่ทคัดย่อ]  

 น ำเสนอในงำนประชุมวิชำกำร  (ชิ้นท่ี 1) 
1. คณะผู้เขียน......................................................................................................................................................................... ............................................................... 
2. ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................................................ ..................................………………….......................... 
..................................................................................................…………………........................................................................……….......................….....…....................                  
3. ชื่อหนังสือ ………….............................................................................................................................................. ......……………….................…................................... 
..................................................................................................................................................................................………………….............…………….……..…................ 
4. วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม........................................................................... หน่วยงำน/องค์กรที่จัดประชุม..........................................…..……………………............ 
สถำนที่จัดประชุม.................................................................……………................... จังหวัด...............................................ประเทศ..................................................... 
5. ลักษณะกำรเผยแพร่              โปสเตอร์        บรรยำย      รูปแบบอื่น โปรดระบ…ุ…………………...................…………………….…………… 
6. เป็นกำรประชุมระดับ              ชำติ              นำนำชำติ 
7. กำรประเมินบทควำม             มี Peer Review        ไม่มี Peer Review 
8. กำรตีพิมพ์บทควำมฉบับเต็ม    มี    พิมพ์หน้ำท่ี..........ถึงหน้ำ...............       ไม่มี     
หลักฐำน    1. เกียรติบัตร   2. หน้ำปก   3. หน้ำรำยชื่อกองบรรณำธิกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   4. สำรบัญที่ปรำกฏชื่อนักศึกษำ   5. บทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์  กำรต้ังช่ือไฟล์  ชื่อ สกลุ-C1 

น ำเสนอในงำนประชุมวิชำกำร  (ชิ้นท่ี 2) 
1. คณะผู้เขียน......................................................................................................................................................................... ............................................................... 
2. ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................................... ..................................………………….......................... 
............................................................................................. .....…………………........................................................................……….......................….....…....................                  
3. ชื่อหนังสือ ………….............................................................................................................................................. ......……………….................…................................... 
..................................................................................................................................................................................………………….............…………….……..…................ 
4. วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม........................................................................... หน่วยงำน/องค์กรที่จัดประชุม..........................................…..……………………............ 
สถำนที่จัดประชุม.................................................................……………................... จังหวัด...............................................ประเทศ..................................................... 
5. ลักษณะกำรเผยแพร่              โปสเตอร์        บรรยำย      รูปแบบอื่น โปรดระบ…ุ…………………...................…………………….…………… 
6. เป็นกำรประชุมระดับ              ชำติ              นำนำชำติ 
7. กำรประเมินบทควำม             มี Peer Review        ไม่มี Peer Review 
8. กำรตีพิมพ์บทควำมฉบับเต็ม    มี    พิมพ์หน้ำท่ี..........ถึงหน้ำ...............       ไม่มี     
หลักฐำน     1. เกียรติบัตร   2. หน้ำปก   3. หน้ำรำยชื่อกองบรรณำธิกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   4. สำรบัญที่ปรำกฏชื่อนักศึกษำ   5. บทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์  กำรตั้งชื่อไฟล์  ชื่อ สกลุ-C2 

 
กำรเผยแพร่ผลงำน รูปแบบอื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................................……………..........…….....................................................               
ชื่อเรื่องผลงำนที่น ำเสนอ  ภำษำไทย............................................................................................................................. .......................…………………............................. 

..................................................................................................…………………........................................................................……….......................….....…....................                 
ภำษำอังกฤษ.........................................................................................................……………….............….............…………............................................….……................ 
..................................................................................................…………………...................................................................………...................................….……..............  

https://forms.gle/TY9a6vCHxQpCRNpa6

