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 สารนิพนธ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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บทความฉบับ
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วิชาการระดับ
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บทความที่
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วารสารวิชา
การทีป่ รากฏ
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บทความที่
ตีพิมพ์ใน
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TCI กลุ่มที่ 1
หรือ ใน
ฐานข้อมูล
ACI

บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทปี่ รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ.
ชื่อฐานข้อมูล
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…………………………………

บทความที่
ตีพิมพ์ใน
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นานาชาติ
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SCOPUS
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ระบุประเภทของผลงาน
(อาทิ ผลงานวิจยั / ผลงานวิชาการ)
ระบุจานวนผลงานที่ตีพิมพ์ (ชิ้น)
รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อปริญญานิพนธ์
ชื่อบทความทีใ่ ช้
ขอจบการศึกษา

สาขาวิชา
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 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
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 ภาษาอังกฤษ

ชื่อวารสาร/
ชื่อการประชุม/
ชื่อเว็ปไซต์
ปีที่/ฉบับที่/
เดือน/หน้าที่

นิสิตส่งเอกสาร

เสนอคณบดีอนุมัติ
วันที่

วันที่

วันที่สาเร็จการศึกษา
(สาหรับฝ่ายทะเบียน)

หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย
กรณีใช้ Reprint
1. หน้าปกวารสาร 2. สารบัญ 3. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 4. บทความที่ปรากฎเลขหน้า
5. แนบสาเนา บว 412 ฉบับที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 6. ให้ส่งเอกสารกับบัณฑิตวิทยาลัยที่ gradacademic@g.swu.ac.th ระบุหัวข้อ : ขอส่งเอกสารผลงานตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษา
( ชื่อ-สกุลนิสิต, รหัสประจาตัวนิสิต)
กรณีใช้ใบตอบรับ ทีต่ ีพิมพ์ต้องไม่เกิน 6 เดือน จากวันที่ยื่นเอกสารฉบับนี้
1. หน้าปกวารสารฉบับล่าสุด 2. ฉบับร่างที่ผ่านการตรวจและแก้ไขแล้ว (Final draft) 3. จดหมายตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted letter)
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สาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการ
1.ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการนาเสนอผลงานวิชาการ 2. หน้าปก 3. สารบัญ 4. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full text)
5. แนบสาเนา บว 412 ฉบับที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 6. เอกสารแสดงการส่งข้อมูลประกอบ (ไฟด์แนบ) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยที่ gradacademic@g.swu.ac.th ระบุหัวข้อ : ขอส่งเอกสาร
ผลงานตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษา ( ชื่อ-สกุลนิสิต, รหัสประจาตัวนิสิต)
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้าพเจ้า (นิสิต)
สาขาวิชา
รหัสประจาตัวนิสิต
โทรศัพท์
นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งหนังสือรับรองนี้เพื่อ
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( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ศรีสังข์ )
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................................(อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก)
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หนังสือรับรอง การยอมรับผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ/
เผยแพร่ในแหล่งข้อมูลทีส่ ืบค้นได้
(หากเป็นฉบับ reprint หรือมีหนังสือรับรองจากวารสารแล้วไม่ต้องใช้ส่วนนี้)
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สถานที่ทางาน...................................................................................................... โทรศัพท์..............................................................
ขอรับรองว่า (ชื่อนิสิต)......................................................................................... สาขาวิชา..............................................................
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม หรือเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลทีส่ ืบค้นได้






ผ่านการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) แล้ว และมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์รอบสุดท้ายจากบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข โดยจะตีพิมพ์ / คาดว่าจะ
จะตีพิมพ์ในวารสาร / สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ชื่อ...........................................................................................................
ฉบับที่................................ปีที่........................วันที่............เดือน.....................................พ.ศ....................................
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยบทความฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการเรื่อง.................................................................................................
หน่วยงานที่จัดประชุม......................................................สถานที่จัดประชุม............................................................
วันที่เสนอผลงาน.........................................เดือน........................................................พ.ศ......................................
โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่ภายในเดือน ..........................................................................................................................
เผยแพร่ในลักษณะที่สืบค้นได้ ที่แหล่งข้อมูล.................................................................................................
โดยหน่วยงาน...............................................................................................................................................
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