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แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา

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

บทความฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

บทความฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2

บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
หรือ ในฐานข้อมูล
ACI ฉบับภาษาไทย

บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล
ACI ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.
ชื่อฐานข้อมูล_ _ _
________
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คุณภาพของวารสาร/สิ่งพิมพ์
รหัสประจาตัวนิสิต
ชื่อปริญญานิพนธ์
ชื่อบทความทีใ่ ช้
ขอจบการศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อ - สกุล

 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ

ชื่อวารสาร
ปีที่/ฉบับที่/
เดือน/หน้าที่

นิสิตส่งเอกสาร
วันที่

เสนอคณบดีอนุมัติ
วันที่

วันที่สาเร็จการศึกษา
(สาหรับฝ่ายทะเบียน)

หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย
สาหรับวารสาร ปีที่/ฉบับที่/เดือน ที่ตีพมิ พ์ต้องไม่เกิน 6 เดือน จากวันทีย่ ื่นเอกสารฉบับนี้
- 1. หน้าปกวารสารฉบับล่าสุด 2. สารบัญ 3. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 4. บทความ
สาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการ
- 1.ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการนาเสนอผลงานวิชาการ 2. หน้าปก 3. สารบัญ 4. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full text)

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นิสิต)
สาขาวิชา
รหัสประจาตัวนิสิต
โทรศัพท์
นิสิ ตระดับ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งหนั งสือรับ รองนี้เพื่ อประกอบการพิ จารณาขอสาเร็จการศึก ษา
ในภาคเรี ย นที่ ...............ปี ก ารศึ ก ษา.......................................ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ ค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
(วัน เดือน ปี) ......................................................... (แนบสาเนา บว 412 ฉบับที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( ) เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ อนุมัติ
( ) อื่นๆ ระบุ

ลงชื่อ

(นิสิต)
.............................................................
( อาจารย์ ดร. สุจิตรา ศรีสังข์ )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ
(อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก)

อนุมัติ

ลงชื่อ

.............................................................

(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
วันที่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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หนังสือรับรอง การยอมรับผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
(หากเป็นฉบับ reprint หรือมีหนังสือรับรองจากวารสารแล้วไม่ต้องใช้ส่วนนี้)
ข้าพเจ้า………………………………………………..…………………………………………………. ตาแหน่ง..............................................................
สถานที่ทางาน...................................................................................................... โทรศัพท์..............................................................
ขอรับรองว่า (ชื่อนิสิต)......................................................................................... สาขาวิชา..............................................................
ระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลงานปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานปริญญานิพนธ์
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม




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 ..........................................................................................................................
ลงนาม...........................................................................
(...................................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
วันที่.............../..................................../.........................
ประทับตรา

ขั้นตอนการส่ง
1. กรอกข้อมูลใน บว.692 ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และประธานรรมการบริหารหลักสูตร ลงชื่อ
2. นา บว.692 และเอกสารหลักฐานแนบมาส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย
3. Scan เอกสารหลักฐานแนบ + File บว 692 ลงแผ่นซีดีนาส่งพร้อมเอกสารทั้งหมดในข้อ 2
(สามารถ download ได้ที่ http://grad.swu.ac.th/ > นิสิตปัจจุบัน > แบบฟอร์ม) **ขอไฟล์ word เพื่อ copy ข้อมูลที่
ถูกต้องลง database**
File pdf : สาหรับวารสาร ปีที่/ฉบับที่/เดือน ที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 6 เดือน จากวันที่ยื่นเอกสารฉบับนี้
- 1. หน้าปกวารสารฉบับล่าสุด 2. สารบัญ 3. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 4. บทความ
สาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการ
- 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการนาเสนอผลงานวิชาการ 2. หน้าปก 3. สารบัญ
4. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full text)
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