
 

 
 

คํารองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 

เรื่อง ขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร……………………………………………………………..……………………..………………….. 
 
 ขาพเจา ……………………………………………………………..……………...…………….……เลขประจําตัว……………...........................…..……… 
เปนนักศึกษาระดับ        ปริญญาโท   แผน………....…..        ปริญญาเอก   แบบ…………………..…….. 
หลักสูตร…………………………………………………………………….…………………..………..ภาค/ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา……..................…....…… 
ไดสอบวิทยานิพนธ   (Title)   ภาษาไทย………………………………………………………………………………………..……………………………………….……… 
                                           ……………………………………………….…………………………………………………………….. 

                                     ภาษาอังกฤษ………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
                                           …………………………………………..………………………………………………………………….. 

และ  สอบผาน  แลวเม่ือวันท่ี…………………………ขณะน้ีไดแกไขวิทยานิพนธ   ตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว  จึงขอสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  จํานวน  .…..3.….เลม  พรอมแผนซีดีวิทยานิพนธ  จํานวน ..…3…..แผน   
สําหรับนักศึกษารหัสกอน 60 

  สงภายใน 3 สัปดาหนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน       สงหลัง 3 สัปดาหนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน 
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สําหรับนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป 

  สงภายใน 30 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน           สงหลัง 30 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน 
    (ถือวันท่ีหลักสูตรรับเลม….………………..…………..…………………...) 

 
การรับทุน  (นักศึกษาตองสงรายงานปดทุนพรอมคํารองนี้ดวย) 
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       (กรณีไดรับทุน มวล. ไดขอบคุณแหลงทุนในเลมวิทยานิพนธแลว “ผลงานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย 
       วลัยลักษณ  หรือ “This work was supported by Walailak  University Fund ” )  
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  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 

   ขอรับรองวานักศึกษาไดสงวิทยานพินธฉบับสมบูรณและเอกสารอื่นๆ  ครบถวนตามที่กาํหนดแลว 
 

ลงชื่อ………………………………….…………………… 
  (……………………………………………….………….) 

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
วันที่…………………………..……………………………. 
  เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

 น.ศ. สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมแผน CD-ROM  (ไมรวมจํานวนที่ตกลงกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม) 
          สงสาํนักวิชา                                                วิทยานิพนธ    1  เลม       CD-ROM   1  แผน   
          สงอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลัก                  วิทยานิพนธ     1  เลม       CD-ROM   1  แผน                                                                                                        
          สงศูนยบริการการศึกษา                                  วิทยานิพนธ    1  เลม       CD-ROM   1  แผน 
   

ลงชื่อผูรับ…………………………………..………….วันที่………………………………………………….…… 
หมายเหต ุ: 1.  ใหนักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ  จํานวน  3 เลม พรอมแผน CD-ROM  จํานวน 3 แผน  
                    (ไฟลขอมูลในแผน CD-ROM  ตองเหมือนกบัตัวเลม ขอมูลเปนแบบ MS-WORD และ PDF ใหอยูในแผนเดียวกัน 
   2. บนแผน CD-ROM   ใหระบ ุ เลขประจําตวั  ชื่อ-สกุล  สาขา   ชื่อวิทยานิพนธ  ใหชดัเจน 
  

<ถือวนัที่สอบผานเปนวนัสําเร็จการศึกษา วันที.่..................................>  

<ถือวนัที่สอบผานเปนวนัสําเร็จการศึกษา วันที.่..................................> 

ท่ี อว. ................................../............................ 
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                                             ชื่อรางวัล………………………............................................................................…………………………………..…………… 
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   การเผยแพรในรปูการประชุมวิชาการ   ใหนักศึกษาแนบรายละเอียดตอไปนี้ 
กรณีมีการตีพิมพ Proceeding  Full Paper   1)   หลักฐานการตีพิมพของทีป่ระชุม ซ่ึงปรากฏชื่อการประชุม วันที่ประชุม หนาที่พิมพ   เปนตน                                         

                                                           2)   แผนซีดีภายในบรรจุไฟลขอมูลบทความในรูป MS-WORD จํานวน 1 แผน 
กรณีไดรับรางวัล   :  หลักฐานการรับรางวัล  เชน  ใบประกาศ  รูปภาพ เปนตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูเขียน/ผูนําเสนอ................................................................................................................................................................................................... 
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การตีพิมพ Proceeding  Full Paper              มี    หนาท่ีพิมพ.........................      ไมมี     
การประเมินบทความ            มี Peer Review      ไมมี Peer Review 
ลักษณะการเผยแพร            โปสเตอร                บรรยาย      รูปแบบอื่น ……………………...................……………………....…………… 
เปนการประชุมระดับ            ชาติ                     นานาชาติ 
รางวัลจากบทความท่ีเสนอ    ไดรับรางวัล             ไมไดรับรางวัล 
                                                     ชื่อรางวัล………………………………...........................................................………………………..…..…………… 
                                                     หนวยงาน/ประเทศท่ีใหรางวัล………………..................................................……………....…………………… 
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การประเมินบทความ            มี Peer Review      ไมมี Peer Review 
ลักษณะการเผยแพร            โปสเตอร                บรรยาย      รูปแบบอื่น ……………………...................……………………....…………… 
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เลขประจาํตัว.......................ชื่อ-สกุล............................................หลักสูตร....................……….........................................แผน/แบบ............... 

 
   ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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                        ภาษาอังกฤษ.....................….......................................................………………….............…………...........................  
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         หนวยงาน/ประเทศท่ีอนุมัติคําขอ......................................................................................……….......................................... 
 

         รางวัลจากผลงาน                ไดรับรางวัล            ไมไดรับรางวัล 
                                                     ช่ือรางวัล……………………………………………..................………………..…………..…………… 
                                                     หนวยงาน/ประเทศท่ีใหรางวัล…………………………...........…………………………...………… 
                                                     วันท่ีท่ีไดรับรางวัล……………………….........…………… 
 

    ไดรับลิขสิทธิ ์
         ชื่อผลงาน  ภาษาไทย........................................................................................................……..……………….......................... 
                        ภาษาอังกฤษ.....................….......................................................………………….............…………...........................  
         เลขท่ีคําขอลิขสิทธิ.์.....................….. วันท่ีอนุมัติคําขอ................................เลขท่ีทะเบียนขอมลูลิขสิทธิ์  ......................... 
 

         ประเภทลิขสิทธิ์      วรรณกรรม      นาฎกรรม      ศิลปกรรม          อ่ืนๆ………......………………..…………. 
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    สิ่งประดิษฐ 
         ชื่อสิ่งประดิษฐ  ภาษาไทย.........................................................................................…….......………………............................ 
                             ภาษาอังกฤษ..................….......................................….......………………...............………….............................  
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          …………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..…… 
 

***ใหนักศึกษาแนบ  หลักฐานการไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร / ไดรับลิขสิทธ์ิ / ส่ิงประดิษฐ  / การเผยแพรในรูปแบบอื่นๆ 
 
 
 
 

  ขณะนียั้งไมสามารถเผยแพรหรือตีพิมพผลงานได  เนื่องจาก   < โปรดระบุรายละเอียด  เชน   มีการจดสิทธิบัตร  หรือเปน 
        เง่ือนไขของการรับทุนจากแหลงทุน (ระบุแหลงทุน) > 
          …………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..…… 
          …………………………………………………………………............................................…………………………………………......…………..…… 
 
 
       ลงชื่อ………………..…...........................……..นักศึกษา         ลงชื่อ………………..............…..…......……อาจารยท่ีปรึกษา 
       วันท่ี………….….......................................…..…………         วันท่ี………….…..................................................…..………… 
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การสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 

1. นักศึกษาพิมพคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับท่ี Website  http://grad.wu.ac.th  
2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือช่ือ สงพรอมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม แผน CD-ROM 

จํานวน 3 แผน และแนบหลักฐานการเผยแพรในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ  การเผยแพรในรูปการ
ประชุมวิชาการ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การไดรับลิขสิทธ์ิ หรอืสิ่งประดิษฐ สงเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสตูร   

3. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเสนอคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  ท่ีดําเนินการตามขอ  2  แลว  
ตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

4. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรสงคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ท่ีดําเนินการตามขอ  3  แลว  
ใหบัณฑิตวิทยาลัย   

5. เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนแจงศูนยบริการการศึกษา และสงเลมวิทยานิพนธใหศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พิมพคํารองสงเลมวิทยานิพนธฉบับท่ี Website  http://grad.wu.ac.th  
 

กรอกคํารอง พรอมแนบวิทยานพินธฉบบัสมบูรณ จํานวน 3 เลม และแผน CD-ROM จํานวน 3 แผน  
พรอมแนบหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรฯ ฯลฯ สงเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตร 

พิจารณาการสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

สงคํารองฯ พรอมวิทยานพินธฉบับสมบรูณ จํานวน 3 เลม และแผน CD-ROM จํานวน 3 แผน  
ใหบัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบ บันทกึขอมูลเขาระบบ และสงเลมวิทยานิพนธใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตรวจสอบ แจงการสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษา และสงเลมวิทยานพินธใหศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
 

นศ. 

จนท.บัณฑิตศึกษา ประจาํหลักสูตร 

ประธานฯ .บัณฑิตศึกษา ประจําหลักสูตร 

จนท.บัณฑิตศึกษา ประจาํหลักสูตร 

จนท.บัณฑิตวิทยาลัย 

นศ. 
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