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ค าร้องขออนุมตัใิห้บทความวจิยัเปน็สว่นหนึง่ของการศึกษา แผน ก. (วิทยานิพนธ)์ 
Request Form for the Approval of Research Article Publication  

 
ข้อมลูนกัศกึษา  Student Information 
ชื่อ (Name): …………………………………….………..................………… รหัสนักศึกษา (ID Code): ……..…………..….……………….….… 
หลักสูตร (Degree Program): ………………………………..…………..……………….…………………………………….…………….………..……… 
ข้อมลูการตพีมิพบ์ทความวจิยัฉบบัเตม็  Research Article Information (Full Paper) 
ชื่อบทความวจิัย (Title) 
ภาษาไทย: ........................................................................................................................................................................... 
 ….…………………………………………………………………………………….…….…………………….………….……………………... 
ภาษาอังกฤษ: ………………………………………………………………………………………….…….…………………….….……….……………………. 
(English) ……………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………. 
ข้อมลูแหลง่ตพีมิพ/์เผยแพร่  Publication Information 
 การประชมุวชิาการ (Conference)  ระดบัชาต ิ(National)   ระดบันานาชาต ิ(International) 
ชื่อการประชุมวชิาการ (Title of Conference): …………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่จดัการประชุม (Venue): ……………………………………………………………………………….………………..……………………………… 
จังหวัด/เมือง (City/Province): ………………………………….…….…………. ประเทศ (Country): ….…..……….…………………………… 
วันที่จัดการประชุม (Date): …………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
บทความปรากฏที่หน้า (Page): ………………………………..…………… ถึงหน้า (to Page): …………….……………………………………….. 
ได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (Documents Attached): 
 ส าเนาบทความวิจัยฉบบัเตม็ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ชื่อนักศึกษาต้องเป็นชื่อผู้แต่งแรกเท่านัน้) 
     Copy of published full paper with the student as the first name author 
 ส าเนาหน้าปกรายงานการประชุมวชิาการ (Proceedings) ที่ปรากฏชื่อการประชุม 
     Copy of proceedings cover with conference name  
 ข้อมูลการประชุมวิชาการ ได้แก่ กองบรรณาธิการ/คณะกรรมการจัดประชุม สถานที่ และวันที่จัดการประชุม 
     Conference information including editors/ committee, venue and date 
 วารสารวชิาการ (Journal)  ระดบัชาต ิ(National)   ระดบันานาชาต ิ(International) 
ชื่อวารสารวชิาการ (Title of Journal): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ปีที่ (Vol.): ……..….… ฉบับที่ (No.): ……..…...… บทความปรากฏที่หน้า (Page): .….…….…. ถึงหน้า (to Page): ……………..….. 
ได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (Documents Attached): 
 ส าเนาบทความวิจัยฉบบัเตม็ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ชื่อนักศึกษาต้องเป็นชื่อผู้แต่งแรกเท่านัน้) 
     Copy of published full paper with the student as the first name author 
 ส าเนาหน้าปกวารสารวชิาการ ที่ปรากฏชื่อวารสาร ปีที่ และฉบบัที ่
     Copy of Journal’s cover with name, volume and number 
 ข้อมูลวารสาร ได้แก่ กองบรรณาธิการ และกระบวนการพจิารณาบทความ 
     Journal information including editors / committee and editorial policy 



ข้อมลูวทิยานพินธ ์ Thesis Information 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (Title of Thesis) 
ภาษาไทย: ........................................................................................................................................................................... 
 ….…………………………………………………………………………………….…….…………………….………….……………………... 
ภาษาอังกฤษ: ………………………………………………………………………………………….…….…………………….….……….……………………. 
(English) ……………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………. 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor): ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-Advisor): ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องและเป็นจริง 
The accuracy of the above information is assured. 

 

…………………………………………………………………………………. 
นักศึกษาลงนาม (Student’s Signature) 

…………/……………./……………. 
 

1. สว่นของผูอ้ านวยการหลักสตูร/ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
Program Director 

 เห็นควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
     Approved 
 ไม่เห็นควรอนุมัติ 
     Not Approved 
เนื่องจาก (Reasons): ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………….. 
ผู้อ านวยการหลักสูตร/ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

Program Director 
………/………/………….    

2. สว่นของบณัฑติวทิยาลยั 
Graduate School 

 อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
     Approved 
 ไม่อนุมัต ิ
     Not Approved 
เนื่องจาก (Reasons): ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………….. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

Dean of the Graduate School 
………/………/…………. 

 

 จัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
      เรียบร้อยแล้ว (Information kept for QA) 
 แจ้งอ.ท่ีปรึกษาให้กรอกแบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน 
     การบรรลุเปา้หมายแล้ว (Advisor notified for  
     Honorarium secured) 
  

………………………………………………………….. 
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

Secretary of the Graduate School 
………/………/…………. 

 


