
 
 

                                                                                              

 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
 แบบฟอรมรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระในท่ีประชุมวิชาการ/วารสารวิชาการ 

REQUEST FORM ON THE PUBLICATION OF DISSERTATION/THESIS/INDEPENDENT STUDY 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..………………………...……………………..…………….....…. เลขประจําตัว ……..…………………….………….………….…… 

Student’s name  Mr./Mrs./Miss                                    Student’s ID 

แผนการศึกษา/Study Plan     วิทยานิพนธ/Thesis  การศึกษาคนควาอิสระ/Independent Study  
หลักสูตร/Course ………….…………..…………...….คณะ/Faculty...........………………..….………สาขาวิชา/Field of study………………….……………….………… 

เบอรโทรศัพท/Telephone No. ……………….…………….……………ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน/Semester enrolled ….............................................................. 

ปการศึกษา/Academic Year……………..……………………..…………..……. 
ขอสงรายละเอียดการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ดังตอไปน้ีเพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา 

Detail on the publication of Thesis/Independent study as part of a graduation requirement  

1.  การเผยแพร โดยเสนอผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ในที่ประชุมสัมมนาทางวชิาการ Thesis/Independent study was released 

      ชื่อผลงานที่นําเสนอ/Title of Presentation ............................................................................................................................................................................................. 

    ชื่อการประชุม/Conference Title ............................................................................................................................................................................................................. 

    วัน/เดือน/ป ที่จัดประชุม/Date of Conference ...................(D)/......................(M)/...............(Y) สถานที่จัดประชมุ/Venue ................................................................    

 เปนการประชุมทางวิชาการ/Type of Conference ระดับนานาชาติ/International  ระดับชาติ/National อื่นๆ/Other (โปรดระบุ/Please specify)..................................... 

    การตีพิมพ/Proceedings    จํานวนหนาที่พิมพ/number of pages ..............................................หนา/pages       ไมมี/no 
2.  การเผยแพรโดยตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระในวารสารวิชาการ/ 
   Thesis/Independent study was published in the following Journal: 
   ชื่อบทความที่ตีพิมพ/Article title .............................................................................................................................................................................................................. 
   ชื่อวารสารทางวิชาการ/Journal Title ....................................................................................................................................................................................................... 

 วัน/เดือน/ปที่ตีพิมพ/Publication Date ............................(D)/..............................(M)/.......................(Y) เลขหนาที่พมิพ/Page Number........................................... 
 จํานวนหนาตีพิมพ/Number of Page ……………………….…..…...… คร้ังที่พิมพ/Volume ……………………..………..………………….. ฉบับที/่Number………………………….…..……… 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระในท่ีประชุมสัมนาทางวิชาการ/วารสารวิชาการ ขางตนเปนความจริงถูกตองและ
สมบูรณทุกประการ โดยขาพเจายินยอมใหสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนตรวจสอบ หากปรากฏวาขอความและเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวนั้นไมเปนความ
จริงหรือไมเปนไปตามคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษา ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์การยื่นขอสําเร็จการศึกษา และเพิกถอนปริญญาบัตรโดยเปนไปตาม
ขอบังคับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (I certify that the dissemination of the thesis/independent study in the academic seminar/academic journal as shown 
in the given information above is true, accurate and complete in all respects. I consent to Panyapiwat Institute of Management to examine the given 
dissemination information. If it appears that the text and submitted documents or the provided details are not true; or do not meet all the requirements 
as defined by the qualifications of graduates, I agree to be disqualified to propose for graduation; and withdrawn the degree certificate in accordance with 
the regulations of Panyapiwat Institute of Management.) 

 

 
 

                                               ลงช่ือนักศึกษา/Student’s Signature............................................ วันท่ี/Date........../............/.............. 

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

คํารับรอง/Confirmation 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/ยศ  .............................................................................................................................................................. 
This is to certify that (Mr./Mrs./Miss)  

ไดเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการ/วารสารวิชาการตามรายละเอียดท่ีระบุขางตนเรียบรอยแลว/ 
has the Thesis/Independent study presented/published as detailed above. 

ลงช่ือ/Signature…………………………………...………................อาจารยท่ีปรึกษาหลัก/Advisor 

                   (.......…….……..……………………….………………..…) วันท่ี/Date………………………… 

ลงช่ือ/Signature…………………………….……………………….…..ผูอํานวยการหลักสูตร/Director 

                  (…….……..……………………………………….………) วันท่ี/Date……………….………… 

ลงช่ือ/Signature…………………….……………………………..…...คณบดี/Dean  

                   (…….……..……………………..……………..……….) วันท่ี/Date…………………………… 

หมายเหต ุ: นักศึกษาสงแบบฟอรม สสว.บว.G10/2559   ที่งานบัณฑิตศึกษา สํานกัสงเสริมวิชาการ 
Remark：Student must submit this form  (สสว.บว.G10/2559) at Graduate Department, Academic Affairs Office   

*************************************************************** 
 

เลขรับ  สสว.บว G010/2563 
ระดับปริญญาโท 

ผูรับ  ลงวันที่ 



เอกสารประกอบการตีพิมพเผยแพรผลงานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 

นักศึกษาตองนําสง สําเนา เอกสารหลักฐานการตีพิมพเผยแพร ดังน้ี 
1. กรณีผลงานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ไดรับการตีพิมพในวารสารเรียบรอยแลว 

- ปกนอกของวารสาร 
- สารบัญ 
- เนื้อหาบทความที่ตพีิมพในวารสาร 

2. กรณีผลงานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ไดรับการตอบรับเพื่อการตีพิมพในวารสารเรียบรอยแลว  
- หนังสือรับรองการยอมรับใหตีพิมพ 
- เนื้อหาบทความที่จะนาํไปตีพมิพ 

3. กรณีที่ผลงานดษุฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ไดรับการตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการเรียบรอยแลว 
- ปกนอกของเอกสารประชุมวิชาการ 
- สารบัญ 
- เนื้อหาบทความที่พิมพในเอกสารประชุมวิชาการ 

4. กรณีผลงานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ไดนาํเสนอในทีป่ระชุมสัมมนาทางวชิาการ 
- หนังสือตอบรับการนาํเสนอ 
- เอกสารตามขอ 3. (ถามี) 
- วุฒิบัตร 
- เอกสารประกอบอ่ืน เชน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ กําหนดการ (ที่มีชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง เวลา และสถานที่จัดการ

ประชุมของนักศึกษา) เปนตน 

                                                                               งานบัณฑิตศึกษา 
                                                                               สํานักสงเสริมวิชาการ 

 
 

Dissertation/Thesis/Independent Study’s Documents as proof of publication 
Students must submit the following documents. 
1. For published Dissertation/Thesis/ Independent Study: 

- Journal cover 
- Table of contents 
- The article was published 

2. The Dissertation/Thesis/Independent Study has been accepted for publication in the journal already. 
- An acceptance for publication 
- Published article 

3. The Dissertation/Thesis/Independent Study in a conference. 
- Proceeding cover 
- Table of contents 
- An article published in the proceedings 

4. Dissertation/Thesis/Independent Study presented at a conference 
- Acceptance letter 
- Documents in item 3. (If any). 
- Certificate of attendance 
- Other documents such as conference documentation, schedules (with student’s name, last name, 

presentation title, time and venue of conference, etc.) 
 

                                                                          Graduate Department 
                                                                          Academic Affairs Office 
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