
ขั้นตอนการขออนุมตัิผลส าเร็จการศกึษา ของนักศกึษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนขอสอบวิทยานิพนธ์และตรวจรูปแบบ 

2. ยื่นขอสอบวทิยานพินธ์ตามแบบฟอร์ม (บ.1, บ.4/2) 

1. ตรวจสอบผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียน 

3. แกไ้ขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ 

4. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากประธาน หรือกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ ให้ยื่นแบบฟอร์ม (บ. 5/1, บ.5/2) เพื่อสง่ตรวจรูปแบบ 

5. ส่งกรรมการตรวจรูปแบบ พรอ้มแบบฟอร์ม  (บ.5/1, บ.5/2) 

ระยะเวลาในการตรวจรูปแบบ ครัง้ละ 7 วัน 

6. แก้ไขรูปแบบวทิยานพินธ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

8. ส่งเข้าเล่มวทิยานพินธ์พร้อมใบรับรองวิทยานพินธ์ 

การตีพมิพ์ หรอืเผยแพร่บทความ

วิทยานิพนธ์ 

หนังสือตอบรับการตพีมิพ ์หรอื

หนังสือตอบรับการเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานการประชุมต่างๆ 

10. นักศกึษาสง่แบบฟอร์มค ารอ้งขอเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัตสิ าเร็จการศึกษา              

ตามแบบฟอร์ม (บ.13) ให้สาขาวชิาเพื่อเสนอชื่อผู้ขออนุมัติผลส าเร็จการศึกษา  

12. คณะกรรมการบัณฑิตวทิยาลัยอนุมัตผิลส าเร็จการศึกษา 

13.คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติความเห็นชอบให้ปริญญา 

14. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิห้ปริญญา 

15. นักศกึษากรอกแบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

9. ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัยด าเนนิการ 

ส่งเข้าเล่มวทิยานพินธ์  

7. ส่งบทคัดยอ่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลังจากแกไ้ขตาม

กรรมการให้ข้อเสนอแนะแลว้ ให้ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย

ตรวจทานความถูกต้องอกีครัง้ 

ไม่ผ่าน 

นักศกึษาแก้ไขตามท่ี

กรรมการเสนอแนะ 

แบบฟอร์มต่างๆ 

บ.1      ค ารอ้งท่ัวไป 

บ.4/2   แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานพินธ์ 

บ.5/1   แบบขอตรวจรูปแบบวทิยานพินธ์ 

บ.5/2   แบบขอตรวจบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษ 

บ.13    แบบฟอร์มค ารอ้งขอเสนอชื่อเพื่อ    

          พจิารณาอนุมัตกิารส าเร็จการศึกษา 

 

หมายเหต ุ: ขั้นตอนท่ี 9 ระยะเวลาเขา้เล่ม

วทิยานพินธ์ไม่เกิน 30 วัน  

11. คณะกรรมการสาขาวิชาอนมุัตผิลการศึกษา 



-๑- 

แบบฟอร์มค าร้องขอเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัตกิารส าเร็จการศกึษา 

 

วันท่ี...........เดอืน........................พ.ศ. .................. 
 

ข้าพเจ้า..................................................................................................รหัสนักศึกษา................................................................              

นักศกึษา  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ ป.โท  ป.เอก  สาขาวิชา.........................................................................................  

(ต าแหนง่/อาชีพ).............................................................................สถานท่ีท างาน....................................................................... 

....................................................................................................................................โทรศัพท์..................................................  

ชื่อปริญญาท่ีขอรับ.....................................................................................  ตามรายละเอยีดดังนี้ 

 ส าหรับปรญิญาโท 

จ านวนหนว่ยกติ ผลสอบวิทยานพินธ ์ ผลการเรียนเฉลี่ย 

   
 

 ส าหรับปรญิญาเอก 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลการประเมนิรายวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศกึษา

ดุษฎีบณัฑิต 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

สอบวดั

คุณสมบัติ 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ผลสอบวิทยานพินธ ์ ผลการเรียนเฉลี่ย 

     
 

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติส าเร็จการศกึษา ระดับบณัฑิตศึกษา (เอกสารแนบดังนี้) 

 หนังสือตอบรับการเผยแพรบ่ทความวทิยานิพนธ ์

    *ส าหรับนักศกึษาที่จบด้วยวารสาร (ตพีมิพไ์มเ่กิน 1 ปี นับจากวันท่ีขอส าเร็จการศึกษา) 

          หนังสือตอบรับการตีพมิพล์งวารสาร 

    *ส าหรับนักศกึษาที่จบด้วยการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (บทความฉบับจริง/ไม่รับบทคดัย่อ) 

          ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการไปน าเสนอผลงานจรงิ 

          ส าเนารายช่ือผู้ทรงคุณ Peer Review พจิารณาบทความ 

 เอกสารประกอบอื่นๆ  

  แบบฟอร์มการสง่เข้าเล่มวทิยานพินธ์   

  อื่นๆ........................................................................... 
 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................โทรศัพท์........................................................ 
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

     ลงช่ือ.......................................................(นักศกึษา) 

     ลงช่ือ....................................................... 

      (ประธาน/กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์) 

 

บ. ๑๓ 

 แบบฟอร์ม บ.13 นี้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ 

  กรณีท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้วให้นักศึกษาส าเนาบทความที่ตีพมิพ์หรือน าวารสารที่พิมพ์นั้นแนบแทนหนังสอืตอบรับการตีพมิพ์ 

อนุมัต ิ
 

     ลงช่ือ..................................................... ประธานสาขาวิชา 

            (....................................................) 



-๒- 

การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร (ส าหรับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

นักศกึษาปริญญาโท  โปรดใช้เครื่องหมาย ระบุในช่องตามคุณภาพของวารที่ได้ไปตีพมิพ์ 
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 

(0.25) 

มีการตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(proceeding) (0.50) 

มีการตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการ

ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ

ระดับชาติวารสาร 

วิชาการระดับชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI (0.75) 

มีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

(1.00) 

ระบุชื่อวารสาร/ประชุมวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

ปีที่...............ฉบับที่ ............... 

เดือน................................. 

พ.ศ. .................... 

 

…………………. 

 

…………………… 

 

……………………….. 

 

………………… 

 

นักศกึษาปริญญาเอก  โปรดใช้เครื่องหมาย  ระบุในช่องตามคุณภาพของวารที่ได้ไปตีพมิพ์ 
มีการตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติหรือมี

การตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการ

ระดับชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (0.25) 

มีการตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการ

ระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. (0.50) 

มีการตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาตทิีม่ีชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

(0.75) 

มกีารตีพิมพใ์น

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com)ในปี

ล่าสุดใน subject category              

ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์น

วารสารระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

ISI หรอื Scopus (1.00) 

ระบุชื่อวารสาร/ประชุมวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ปีที่...............ฉบับที่ ............... 

เดือน................................. 

พ.ศ. .................... 

 

 

…………………. 

 

…………………… 

 

……………………….. 

 

…………………….. 

 
 

                                                                     ลงช่ือ.............................................(เจ้าหน้าที่รับเอกสาร) 

                      วันที่...............เดือน......................พ.ศ. .................. 
 

 
   ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

⃝  รับรอง       

⃝  ไม่รับรอง เหตุผล................................................................................................
  

ลงช่ือ.......................................................(ประธานคณะกรรมการ 

...............................................     บริหารหลักสูตร) 

         วันที่.........เดือน......................พ.ศ. ............... 
 
 

http://www.scimagojr.com/

