ที่ อว. ................................../............................
วันที่ …………………………………………………………

คํารองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
เรื่อง
เรียน

ขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร……………………………………………………………..……………………..…………………..

ขาพเจา ……………………………………………………………..……………...…………….……เลขประจําตัว……………...........................…..………
เปนนักศึกษาระดับ  ปริญญาโท แผน………....…..  ปริญญาเอก แบบ…………………..……..
หลักสูตร…………………………………………………………………….…………………..………..ภาค/ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา……..................…....……
ไดสอบวิทยานิพนธ (Title) ภาษาไทย………………………………………………………………………………………..……………………………………….………
……………………………………………….……………………………………………………………..
ภาษาอังกฤษ………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………..
และ สอบผาน แลวเมื่อวันที่…………………………ขณะนี้ไดแกไขวิทยานิพนธ ตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว จึงขอสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน .…..3.….เลม พรอมแผนซีดีวิทยานิพนธ จํานวน ..…3…..แผน
สําหรับนักศึกษารหัสกอน 60
 สงภายใน 3 สัปดาหนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน  สงหลัง 3 สัปดาหนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน
(ถือวันที่ ศบศ.รับเลม…..……………..…………………………………...)
<ถือวันที่สอบผานเปนวันสําเร็จการศึกษา วันที.่ ..................................>
สําหรับนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป
 สงภายใน 30 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน

 สงหลัง 30 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน
(ถือวันที่หลักสูตรรับเลม….………………..…………..…………………...)
<ถือวันที่สอบผานเปนวันสําเร็จการศึกษา วันที.่ ..................................>

การรับทุน (นักศึกษาตองสงรายงานปดทุนพรอมคํารองนี้ดวย)
 ไมไดรับทุน
 ไดรับทุน จํานวน …....…………….บาท ระบุชื่อทุน/แหลงทุน/เลขที่สัญญา………………............................……………....
ไดรับทุน จํานวน …………....…….บาท ระบุชื่อทุน/แหลงทุน/เลขที่สัญญา………………............................……………....
ไดรับทุน จํานวน ………....……….บาท ระบุชื่อทุน/แหลงทุน/เลขที่สัญญา………………............................……………....
(กรณีไดรับทุน มวล. ไดขอบคุณแหลงทุนในเลมวิทยานิพนธแลว “ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ หรือ “This work was supported by Walailak University Fund ” )
นักศึกษาลงชื่อ………………………………..………..………
วันที่………….….........................................…..…………
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

ขอรับรองวานักศึกษาไดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและเอกสารอื่นๆ ครบถวนตามที่กาํ หนดแลว

ลงชื่อ………………………………….……………………
(……………………………………………….………….)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
วันที่…………………………..…………………………….

 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย

น.ศ. สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมแผน CD-ROM (ไมรวมจํานวนที่ตกลงกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม)
 สงสํานักวิชา
วิทยานิพนธ 1 เลม
CD-ROM 1 แผน
 สงอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก
วิทยานิพนธ 1 เลม
CD-ROM 1 แผน
 สงศูนยบริการการศึกษา
วิทยานิพนธ 1 เลม
CD-ROM 1 แผน
ลงชื่อผูรับ…………………………………..………….วันที่………………………………………………….……
หมายเหตุ : 1. ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม พรอมแผน CD-ROM จํานวน 3 แผน
(ไฟลขอมูลในแผน CD-ROM ตองเหมือนกับตัวเลม ขอมูลเปนแบบ MS-WORD และ PDF ใหอยูในแผนเดียวกัน
2. บนแผน CD-ROM ใหระบุ เลขประจําตัว ชื่อ-สกุล สาขา ชื่อวิทยานิพนธ ใหชดั เจน
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เลขประจําตัว.......................ชื่อ-สกุล............................................หลักสูตร....................……….........................................แผน/แบบ...............

ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
(สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร แผน ก ขอมูลนี้จะใชประกอบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา)

 การเผยแพรในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ

ใหนักศึกษาแนบรายละเอียดตอไปนี้

กรณีตีพิมพแลว 1) หลักฐานการตีพิมพในวารสาร ซึ่งปรากฏชื่อวารสาร:ปที่:ฉบับที่:เดือน:ป พ.ศ.:หนาที่พิมพ
2) แผนซีดีภายในบรรจุไฟลขอมูลบทความในรูป MS-WORD จํานวน 1 แผน
กรณีไดรบั การตอบรับใหตีพิมพ : หลักฐานการตอบรับใหตพี ิมพ กรณีไดรับรางวัล : หลักฐานการรับรางวัล เชน ใบประกาศ รูปภาพ เปนตน

ชื่อ/คณะผูเขียน........................................................................................................................................………...............……….................……….........
ชื่อบทความ ภาษาไทย..................................................................................................………………...........….......................................………..............
ภาษาอังกฤษ....................................................................................................…......…………….............….............…………................
ชื่อวารสาร ภาษาไทย...........................................................................................................…………..........………...................................………….......
ภาษาอังกฤษ........................................................................................………………….................................….………..……….................
ปที่......................ฉบับที่....................เดือน...................................ป พ.ศ. ที่พิมพ...........................หนา......……….........
การประเมินบทความ
 มี Peer Review
 ไมมี Peer Review
สถานภาพการเผยแพร
 ตีพิมพแลว
 ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
เปนวารสารที่เผยแพรในระดับ
 ชาติ
 นานาชาติ
วารสารดังกลาวมีชื่อปรากฏในฐานขอมูล
[ ] TCI [ ] SJR [ ] Scopus [ ] ISI Web of Science [ ] วารสารที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. [ ] ไมปรากฏในฐานขอมูลใด
[ ] ฐานขอมูลอื่นๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................................................................
รางวัลจากบทความที่ตีพิมพ  ไดรับรางวัล
 ไมไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล………………………............................................................................…………………………………..……………
หนวยงาน/ประเทศที่ใหรางวัล…………....................................................................………………………………………
วันที่ที่ไดรับรางวัล………………………...........................................................................................................……….
ชื่อ/คณะผูเขียน...............................................................................................................................………...............……..............….................……….........
ชื่อบทความ ภาษาไทย..................................................................................................………………….......................................................………..............
ภาษาอังกฤษ....................................................................................................………………..............................….............…………................
ชื่อวารสาร ภาษาไทย...........................................................................................................…………………...................................................………….......
ภาษาอังกฤษ........................................................................................…………………...........................................…………..……….................
ปที่......................ฉบับที่....................เดือน...................................ป พ.ศ. ที่พิมพ...........................หนา......………...........
การประเมินบทความ
 มี Peer Review
 ไมมี Peer Review
สถานภาพการเผยแพร
 ตีพิมพแลว
 ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
เปนวารสารที่เผยแพรในระดับ
 ชาติ
 นานาชาติ
วารสารดังกลาวมีชื่อปรากฏในฐานขอมูล
[ ] TCI [ ] SJR [ ] Scopus [ ] ISI Web of Science [ ] วารสารที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. [ ] ไมปรากฏในฐานขอมูลใด
[ ] ฐานขอมูลอื่นๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................................................................
รางวัลจากบทความที่ตีพิมพ  ไดรับรางวัล
 ไมไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล………………………............................................................................…………………………………..……………
หนวยงาน/ประเทศที่ใหรางวัล…………....................................................................………………………………………
วันที่ที่ไดรับรางวัล………………………...........................................................................................................……….
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เลขประจําตัว.......................ชื่อ-สกุล............................................หลักสูตร....................……….........................................แผน/แบบ...............

 การเผยแพรในรูปการประชุมวิชาการ ใหนักศึกษาแนบรายละเอียดตอไปนี้

กรณีมีการตีพิมพ Proceeding Full Paper 1) หลักฐานการตีพิมพของทีป่ ระชุม ซึ่งปรากฏชื่อการประชุม วันที่ประชุม หนาที่พิมพ เปนตน
2) แผนซีดีภายในบรรจุไฟลขอมูลบทความในรูป MS-WORD จํานวน 1 แผน
กรณีไดรับรางวัล : หลักฐานการรับรางวัล เชน ใบประกาศ รูปภาพ เปนตน

ชื่อผูเขียน/ผูนําเสนอ...................................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่องผลงานที่นําเสนอ ภาษาไทย..................................................................................................................………………….................................
ภาษาอังกฤษ.........................................................................…………………........................................…………................
ชื่อการประชุม
ภาษาไทย..................................................................................................………………......................…..........................
ภาษาอังกฤษ.........................................................................………………….............…………….……...............…................
วัน/เดือน/ป ที่จัดประชุม.....................................หนวยงาน/องคกรที่จัดประชุม..........………………………................................................................
สถานที่จัดประชุม.................................................................……………...................จังหวัด/รัฐ/ประเทศ....................................................................
การตีพิมพ Proceeding Full Paper
 มี หนาที่พิมพ.........................  ไมมี
การประเมินบทความ
 มี Peer Review  ไมมี Peer Review
ลักษณะการเผยแพร
 โปสเตอร
 บรรยาย  รูปแบบอื่น ……………………...................……………………....……………
เปนการประชุมระดับ
 ชาติ
 นานาชาติ
รางวัลจากบทความที่เสนอ  ไดรับรางวัล
 ไมไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล………………………………...........................................................………………………..…..……………
หนวยงาน/ประเทศที่ใหรางวัล………………..................................................……………....……………………
วันที่ที่ไดรับรางวัล…………………........................................................................................…………………
ชื่อผูเขียน/ผูนําเสนอ...................................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่องผลงานที่นําเสนอ ภาษาไทย..................................................................................................................………………….................................
ภาษาอังกฤษ.........................................................................…………………........................................…………................
ชื่อการประชุม
ภาษาไทย..................................................................................................………………......................…..........................
ภาษาอังกฤษ.........................................................................………………….............…………….……...............…................
วัน/เดือน/ป ที่จัดประชุม.....................................หนวยงาน/องคกรที่จัดประชุม..........………………………................................................................
สถานที่จัดประชุม.................................................................……………...................จังหวัด/รัฐ/ประเทศ....................................................................
การตีพิมพ Proceeding Full Paper
 มี หนาที่พิมพ.........................  ไมมี
การประเมินบทความ
 มี Peer Review  ไมมี Peer Review
ลักษณะการเผยแพร
 โปสเตอร
 บรรยาย  รูปแบบอื่น ……………………...................……………………....……………
เปนการประชุมระดับ
 ชาติ
 นานาชาติ
รางวัลจากบทความที่เสนอ  ไดรับรางวัล
 ไมไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล………………………………...........................................................………………………..…..……………
หนวยงาน/ประเทศที่ใหรางวัล………………..................................................……………....……………………
วันที่ที่ไดรับรางวัล…………………........................................................................................…………………
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เลขประจําตัว.......................ชื่อ-สกุล............................................หลักสูตร....................……….........................................แผน/แบบ...............

 ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน ภาษาไทย........................................................................................................……..………………..........................
ภาษาอังกฤษ.....................….......................................................………………….............…………...........................
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร.............................................….………………….วันที่อนุมัติคําขอ...............................................
หนวยงาน/ประเทศที่อนุมัติคําขอ......................................................................................………..........................................
รางวัลจากผลงาน
 ไดรับรางวัล
 ไมไดรับรางวัล
ชื่อรางวัล……………………………………………..................………………..…………..……………
หนวยงาน/ประเทศที่ใหรางวัล…………………………...........…………………………...…………
วันที่ที่ไดรับรางวัล……………………….........……………
 ไดรับลิขสิทธิ์
ชื่อผลงาน ภาษาไทย........................................................................................................……..………………..........................
ภาษาอังกฤษ.....................….......................................................………………….............…………...........................
เลขที่คําขอลิขสิทธิ.์ .....................….. วันที่อนุมัติคําขอ................................เลขที่ทะเบียนขอมูลลิขสิทธิ์ .........................
ประเภทลิขสิทธิ์  วรรณกรรม  นาฎกรรม  ศิลปกรรม
 อื่นๆ………......………………..………….
.

 สิ่งประดิษฐ
ชื่อสิ่งประดิษฐ ภาษาไทย.........................................................................................…….......………………............................
ภาษาอังกฤษ..................….......................................….......………………...............………….............................
วันที่ไดรับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ .....................…………….....….........
รายละเอียดโดยยอสิ่งประดิษฐ …………....................................................................................……..………..………....……….
…………………………………………………………………..............................................………………………………………….………..…..……
…………………………………………………………………............................................…………………..………………………....…………..……
…………………………………………………………………............................................…………………………..…………………....………..……
…………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..……
…………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..……
 การเผยแพรในรูปแบบอื่นๆ
…………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..……
…………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..……
***ใหนักศึกษาแนบ หลักฐานการไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร / ไดรับลิขสิทธิ์ / สิ่งประดิษฐ / การเผยแพรในรูปแบบอื่นๆ

 ขณะนีย้ ังไมสามารถเผยแพรหรือตีพิมพผลงานได เนื่องจาก < โปรดระบุรายละเอียด เชน มีการจดสิทธิบัตร หรือเปน
เงื่อนไขของการรับทุนจากแหลงทุน (ระบุแหลงทุน) >
…………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..……
…………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..……
ลงชื่อ………………..…...........................……..นักศึกษา
วันที่………….….......................................…..…………
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การสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
1. นักศึกษาพิมพคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับที่ Website http://grad.wu.ac.th
2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ สงพรอมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม แผน CD-ROM
จํานวน 3 แผน และแนบหลักฐานการเผยแพรในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ การเผยแพรในรูปการ
ประชุมวิชาการ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การไดรับลิขสิทธิ์ หรือสิ่งประดิษฐ สงเจาหนาที่บณ
ั ฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตร
3. เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเสนอคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ที่ดําเนินการตามขอ 2 แลว
ตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา
4. เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรสงคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ที่ดําเนินการตามขอ 3 แลว
ใหบัณฑิตวิทยาลัย
5. เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนแจงศูนยบริการการศึกษา และสงเลมวิทยานิพนธใหศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา
นศ.

พิมพคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับที่ Website http://grad.wu.ac.th
นศ.
กรอกคํารอง พรอมแนบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม และแผน CD-ROM จํานวน 3 แผน
พรอมแนบหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรฯ ฯลฯ สงเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
จนท.บัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
ประธานฯ .บัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร
พิจารณาการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
จนท.บัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร
สงคํารองฯ พรอมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม และแผน CD-ROM จํานวน 3 แผน
ใหบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ บันทึกขอมูลเขาระบบ และสงเลมวิทยานิพนธใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จนท.บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ แจงการสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษา และสงเลมวิทยานิพนธใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

CGS-T12

วันที่ประกาศใช 1 กรกฎาคม 2562……

หนา 5/5

