
              บ.ศษ. 13 
              บณัฑิตศึกษา 
                     ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

ค ำร้องขอส่งเอกสำรบทควำมวิจัย 

ท่ีได้รับกำรน ำเสนอหรือตีพิมพ์ 

วนัท่ี ......... เดือน .............................. พ.ศ. 25.......... 

เร่ือง ขอส่งเอกสารบทความวิจยัท่ีไดรั้บการน าเสนอหรือตีพิมพ ์

เรียน ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................  รหสัประจ าตวั  

นกัศึกษาระดบัปริญญา        เอก   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ        แผน ...................... แบบ .......................... 

           โท   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ        แผน ...................... แบบ .......................... 

หลกัสูตร ......................................... สาขาวิชา ..................................................... คณะ .................................................... 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดโ้ดยสะดวก…………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………………………. E-mail Address ……………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์ มือถือ ............................................. ท่ีท างาน .................................... ท่ีบา้น ...................................... 

มีความประสงค ์ ขอส่งเอกสารบทความวิจยัท่ีไดรั้บการน าเสนอหรือตีพิมพ ์ ดงัรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

       ผลงานวิทยานิพนธ์  ผลงานสารนิพนธ์  

 

o บทความวิจยัไดรั้บการน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายการประชุมจ านวน...............เร่ือง  (ส าเนาเอกสารท่ีน าส่ง คือ 
เกียรติบตัร/หนงัสือรับรองการน าเสนอบทความวิจยั (รับรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย) ปกนอกของเอกสารประชุมวิชาการ 
สารบญั เน้ือหา บทความวิจยัของนกัศึกษาท่ีตีพิมพ ์ในเอกสารประชุมวิชาการ) 

o บทความวิจยัไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพแ์ละจ านวน...............เร่ือง (ส าเนาเอกสารท่ีน าส่ง คือ หนงัสือรับรองการยอมรับ
ใหตี้พิมพเ์น้ือหาบทความวิจยัของนกัศึกษาท่ีจะน าไปตีพิมพ)์ 

o บทความวิจยัไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้จ านวน...............เร่ือง  (ส าเนาเอกสารท่ีน าส่ง คือ ปกนอกของเล่มวารสาร สารบญั 
เน้ือหา บทความของนกัศึกษาท่ีตีพิมพใ์นวารสาร) 

o อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................................................. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงช่ือ  ......................................................  ผูย้ืน่ค  าร้อง 

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



ควำมเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์  ไดพ้ิจารณารายละเอียดเอกสารของนกัศึกษาแลว้ 
 เห็นชอบใหน้กัศึกษาส่งบทความวิจยัเพื่อน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ ์ จ านวน..........เร่ือง  ดงัน้ี 
  ประเภทกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในท่ีประชุมวิชำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม  (Proceedings) 

ระดับชำติ  ระดับนำนำชำติ 
กำรน ำเสนอดังกล่ำวเป็นแบบ  ปำกเปล่ำ  โปสเตอร์ 
1. ช่ือบทควำมวิจัย ........................................................................................................................................................... 

       ........................................................................................................................................................... 
 ช่ือท่ีประชุมวิชำกำร ............................................................................................................................................................ 
 สถำนท่ีจัดกำรประชุม ......................................................................................................................................................... 

วันท่ีจัดกำรประชุม ............................................................................................................................................................. 
จังหวัด/เมือง,  ประเทศ ....................................................................................................................................................... 

ระดับชำติ  ระดับนำนำชำติ 
กำรน ำเสนอดังกล่ำวเป็นแบบ  ปำกเปล่ำ  โปสเตอร์ 
2. ช่ือบทควำมวิจัย ........................................................................................................................................................... 

       ........................................................................................................................................................... 
 ช่ือท่ีประชุมวิชำกำร ............................................................................................................................................................ 
 สถำนท่ีจัดกำรประชุม ......................................................................................................................................................... 

วันท่ีจัดกำรประชุม ............................................................................................................................................................. 
จังหวัด/เมือง,  ประเทศ ....................................................................................................................................................... 

ระดับชำติ  ระดับนำนำชำติ 
กำรน ำเสนอดังกล่ำวเป็นแบบ  ปำกเปล่ำ  โปสเตอร์ 
3. ช่ือบทควำมวิจัย ........................................................................................................................................................... 

       ........................................................................................................................................................... 
 ช่ือท่ีประชุมวิชำกำร ............................................................................................................................................................ 
 สถำนท่ีจัดกำรประชุม ......................................................................................................................................................... 

วันท่ีจัดกำรประชุม ............................................................................................................................................................. 
จังหวัด/เมือง,  ประเทศ ....................................................................................................................................................... 

ระดับชำติ  ระดับนำนำชำติ 
กำรน ำเสนอดังกล่ำวเป็นแบบ  ปำกเปล่ำ  โปสเตอร์ 
4. ช่ือบทควำมวิจัย .......................................................................................................................................................... 

        ......................................................................................................................................................... 
 ช่ือท่ีประชุมวิชำกำร ............................................................................................................................................................ 
 สถำนท่ีจัดกำรประชุม ......................................................................................................................................................... 

วันท่ีจัดกำรประชุม ............................................................................................................................................................. 
จังหวัด/เมือง,  ประเทศ ....................................................................................................................................................... 

ระดับชำติ  ระดับนำนำชำติ 
กำรน ำเสนอดังกล่ำวเป็นแบบ  ปำกเปล่ำ  โปสเตอร์ 



 
ประเภทกำรตีพมิพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร 

โดยวำรสำรวิชำกำรต้องไม่อยู่ใน Beall’s List (https://scholarlyoa.com/individual-journala/) 
1. ช่ือบทควำมวิจัย ........................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................ 
        ช่ือวำรสำร .................................................................................................................................................................... 
        ตอบรับเม่ือ ................................... ตีพมิพ์ปีท่ี ................ ฉบับท่ี ........... วันเดือนปีท่ีตีพมิพ์...................................... 
        เลขหน้ำ .......................... ประเทศ .............................................................................................................................. 
        วำรสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมีช่ือปรำกฏในฐำนข้อมูล 

 
2. ช่ือบทควำมวิจัย ........................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................ 
        ช่ือวำรสำร .................................................................................................................................................................... 
        ตอบรับเม่ือ ................................... ตีพมิพ์ปีท่ี ................ ฉบับท่ี ........... วันเดือนปีท่ีตีพมิพ์...................................... 
        เลขหน้ำ .......................... ประเทศ .............................................................................................................................. 
        วำรสำรดังกล่ำวข้ำงต้นมีช่ือปรำกฏในฐำนข้อมูล 

     
3. วุฒิกำรศึกษำเดิม 

ช่ือหลกัสูตร ช่ือเตม็และตวัยอ่ (ภาษาองักฤษ) ..............................................................................................................  
ช่ือหลกัสูตร ช่ือเตม็และตวัยอ่ (ภาษาไทย) ..................................................................................................................   
ช่ือสถาบนั .................................................................................................................................................................... 
ส าเร็จการศึกษาเม่ือวนัท่ี .................. เดือน ........................................................... พ.ศ. .............................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................................................................................................................. 
สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวก เลขท่ี.................หมู่ท่ี.......หมู่บา้น.......................ถนน.......................ซอย............................ 
ต าบล/แขวง .............................อ  าเภอ/เขต..............................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทร. (มือถือ) ................................................................ โทร. (บา้น) ........................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน........................................................เลขท่ี..................หมู่ท่ี...........หมู่บา้น........................................ 
ถนน.................................ซอย............................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.................................... 
จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์............................. โทร. (ท่ีท างาน) ....................................................... 

       ระดับชำต ิคือ TCI [ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย] 
       วำรสำรถูกจัดไว้ใน 
          กลุ่ม 1         กลุ่ม 2 
       ฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ..........................................   
 

 

       ระดับนำนำชำติ (ดูรำยช่ือฐำนข้อมูลตำมประกำศ 
       บัณฑิตวิทยำลัย) 
       ช่ือฐำนข้อมูล ............................................................. 
       ฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ..........................................   
 

 

       ระดับชำต ิคือ TCI [ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย] 
       วำรสำรถูกจัดไว้ใน 
          กลุ่ม 1         กลุ่ม 2 
       ฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ..........................................   
 

 

       ระดับนำนำชำติ (ดูรำยช่ือฐำนข้อมูลตำมประกำศ 
       บัณฑิตวิทยำลัย) 
       ช่ือฐำนข้อมูล ............................................................. 
       ฐำนข้อมูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ..........................................   
 

 

https://scholarlyoa.com/individual-journala/


       
ไดต้รวจสอบบทความวิจยัตามเอกสารแนบแลว้ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและประกาศมหาวิทยาลยัในเร่ืองการ

ก าหนดมาตรฐานวารสารวิชาการหรือการน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับปริญญามหาบณัฑิตและระดบั
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตเพื่อใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา โดยบทความวิจยัท่ีใชส้ าเร็จการศึกษาไม่อยู่ใน Beall’s List of 
Predatory, Open Access Publishers หรือวารสารสุ่มเส่ียง 

 
            อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................... 

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

 
บันทึกเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
เรียน  ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษา  ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

       ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเรียบร้อยแลว้และเห็นสมควรมอบฝ่ายวิชาการบนัทึกขอ้มูลลงใน
ระบบเพื่อใชต้รวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 

                      อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................. 
ลงนาม...................................................................................... 

(....................................................................................) 
วนัท่ี............................................................................... 

 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรหลกัสูตร 
ไดพ้ิจารณารายละเอียดตามเสนอแลว้ 

         เห็นสมควรใหด้ าเนินการตามเสนอได ้
         อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................. 

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

 
ควำมเห็นของประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ ประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 

         อนุมติั 
         อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................. 

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

 

 


