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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ ์

เรียน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………….…..…………………..……….… รหัส ………………..…………….…… เบอร์โทรศัพท์ ………………..………… 
เป็นนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ………………………………………………………..…… สาขาวิชา …………………………………….…..…..……….….…. 
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิจยัจากวทิยานิพนธ์ จำนวน............. ฉบับ เพือ่ให้วิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถกูต้อง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
     ลงชื่อ....................................................................... นักศึกษา 
          (.................................................................)   
      วันที่........เดือน ................ พ.ศ. .......... 
1. ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 
 (   )  ไม่ไดร้ับทนุสนับสนุน 
 (   ) ไดร้ับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก (แหลง่ทุน)......................................................................................................... 
ชื่อทุน.......................................................................................................................................จำนวน.........................................บาท  
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ เรือ่งที ่....................  (กรณี มีผลงานมากกว่า 1 เรื่อง ให้ทำ TS 07 และแนบสำเนาผลงานเพิ่ม) 
(   ) ไดร้ับการตีพิมพ์แล้ว ……………….. เรื่อง (   ) ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์แล้ว ……………….. เรือ่ง 
(   ) ประชุมวิชาการ  นานาชาติ   ระดับชาติ   สาขาวิชายอมรับ 
(   ) วารสารวิชาการ    นานาชาต ิ    ระดับชาติ      สาขาวิชายอมรับ 
ซึ่งเป็นวารสารที่ (   ) ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  (   ) อยู่ในฐานข้อมูล ...................................................................................................... 
(   ) ไม่มีค่า impact factor  (   ) มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. ……….……..…......…เท่ากับ …...................…………….....……… 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………..………………………………………….……………………………..................….…… 
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………….…………………………. 
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………..…………………….………………………………….………………..............................……………….……… 
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………….…………………………. 
ชื่อวารสาร/ชือ่ที่ประชุม …………………………………………….…………………..…………………………………….…………...........………………………… 
……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………............. 
……………………………..………………………………………… ISSN ………………………………..………………………………………………..…….……………. 
วัน เดือน ปี ……………………..…………………………..………………(กรณีวารสาร ให้ระบุเลขปีที…่……….………ฉบับที่………………) 
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3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของบทความวจิัย และมีมิติพิจารณาผลงาน ดงันี ้

3.1 (   ) เห็นชอบ   (   ) ไม่เห็นชอบ สัดส่วนการมสี่วนร่วมในผลงาน (ข้อ 4) 

3.2 พิจารณาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย มรีะดับคุณภาพงานวจิัย 
( ) ไม่เข้าเกณฑ์ สกอ. (ปี 2557) 
( ) เข้าเกณฑ์ สกอ. (ปี 2557) ค่าน้าหนัก   0.1   0.2      0.4       0.60      0.80     1.00 

3.3 เฉพาะกรณผีลงานวิจัยไดร้ับการตอบรับจากแหล่งผลงาน อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์จะติดตามผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษา และเมื่อผลงานได้รับการตพีิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดเรยีบร้อยแล้ว จะจัดส่งผลงานวิจัยมายังบณัฑิตวิทยาลัยทันที 

 ทั้งนี้ หากผลงานวิจัยของนักศึกษาไม่ไดร้ับการตีพิมพ์ในระยะเวลาที่กำหนดในใบตอบรับ อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์
และนักศึกษาจะรีบดำเนินการชี้แจงมายังวิทยาลัยฯ ได้รับทราบทันที และหากมีข้อสรุปว่าผลงานวิจัยของนักศึกษาไม่ได้รับการตพีิมพ์
จริง นักศึกษายนิดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยตอ่ไป 

 
ลงชื่อ……………………………………………….……….…………….. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
       (……………………………………….………………….) วันที่ …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 
ลงชื่อ……………………………………………….……….…………….. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 

(……………………………………….………………….) วนัที่ …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 

ลงชื่อ……………………………………………….……….…………….. นักศึกษา 
(……………………………………….………………….) วนัที่ …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

4. ให้ผู้เขยีนบทความวิจัย กำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการทำบทความวิจัยทุกบทความที่นำมาประกอบการสำเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ให้กำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นลายลักษณ์อกัษรตามรูปแบบที่มหาวิทยาลยักำหนด ในหน้า 4 

5. ความเห็นของประธานหลกัสูตร  
(   ) เห็นควรใหม้ีการเปลี่ยนแปลง ............................................................................................................................................................. 
(   ) ผลงานวิจยัที่นิสิตตีพิมพ์ถกูต้องตามหลักสูตรและประกาศฯ มหาวิทยาลยั 

     ระดับคุณภาพงานวจิัย (  ) เข้าเกณฑ์ สกอ. (ปี 2557) คา่น้าหนัก   0.1  0.2   0.4    0.60    0.80   1.00  
 (  ) ไม่เข้าเกณฑ์ สกอ. (ปี 2557) 
 

     ลงชื่อ....................................................................... ประธานหลกัสูตร 
          (.................................................................)   
     วันที่...........เดือน .......................... พ.ศ. ................... 
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ  
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ............ วันที่………เดือน…………พ.ศ. ...……..  
(   ) เห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อนำเสนอบัณฑิตประจำมหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมัติประกอบการสำเร็จการศึกษาต่อไปได้  
(   ) ไม่เห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา เนื่องจาก .....................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................... 

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

                                                         วันที่ ….…..เดือน …………...…......... พ.ศ. ……...……… 
7. ความเห็นของฝ่ายตรวจสอบผลงานวิจยั  

(   ) ผลงานวิจยัของนักศึกษาเป็นไปตามประกาศฯ มหาวทิยาลัย  
(   ) ค่าน้ำหนกัคุณภาพงานวิจยัถูกต้องตามเกณฑ์ สกอ. ฐานข้อมูล .......................................... ค่าน้าหนัก ......................  
(   ) ผ่านมติที่ประชุม [  ] คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการฯ ครัง้ที.่.............. วันที่ ......../.................../............  

  [   ] คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ที.่................ วันที่ ......../.................../............ 

ลงชื่อ………..………………………………….……….……………..  
                          (……..…………………………..….…………………………….) 
                                   วันที่ ……..เดือน ……………….. พ.ศ. ……………  

8. ความเห็นของรองคณบดีทีร่ับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา  
(    ) เห็นชอบผลงานวิจัยของนกัศึกษาและค่าน้าหนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. เห็นควรอนุมัติประกอบการสำเร็จการศกึษาตอ่ไปได้  
(    ) ไม่เห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา เนื่องจาก ........................................................................................................................  

            ................................................................................................................................................................................................  
                ลงชื่อ                                                          . 

                   (                                                              )  
               วันที่......... เดือน....................... พ.ศ. .............   

9. ความเห็นของคณบดีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
(   ) อนุมตัิค่าน้ำหนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. และผลงานวิจัยของนิสิตใช้ประกอบการสำเร็จการศกึษาได้  
(    ) ไม่อนุมตัคิ่านำ้หนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. และผลงานวิจัยของนิสิตประกอบการสำเร็จการศึกษา  

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..……………………….............................……………...............…………  
………………………………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………..…….…  

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

                            คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  
            วันที่……..…เดือน……..................……พ.ศ. …….....…  
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
 

 บทความทางวิชาการ   ตำรา   หนังสือ   งานวิจยั   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ผูร้ว่มงาน จ านวน..............คน แตล่ะคนมีสว่นรว่มดงันี ้: 

 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

1. ประเภทผลงานวิทยานิพนธท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ (หรือตอบรับให้ตีพิมพ์) ในวารสารทีเ่ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เอกสารที่นกัศึกษาตอ้งนำส่ง มีดังนี ้

(1) ปกนอกของเล่มวารสาร (ถ้ามี) 
(2) สารบัญ (ถ้ามี) 
(3) บทความของนักศึกษาที่ตีพมิพ์ในวารสาร หรือกรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ต้องแนบบทความของนักศึกษา       

ที่ได้รับการแก้ไขและจัดรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
(4) หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 
(5) กรณีไดร้ับการตอบรับใหต้พีิมพ์ต้องแนบหนังสือรับรองการตอบรับใหต้ีพิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาการตีพิมพ์     

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่นักศึกษานำส่งแบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (TS 07) ณ งานบณัฑิตศึกษา (ยกเว้นวารสารทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูล ISI สามารถใช้หนังสอืรับรองการตอบรับใหต้ีพิมพ์ที่ไม่กำหนด ปี (ฉบับ) ที่จะตพีิมพ์ได้) 

2. ประเภทผลงานวิทยานิพนธท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ (หรือตอบรับให้ตีพิมพ์) ในวารสารที่ไมเ่ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เอกสารที่นกัศึกษาตอ้งนำส่ง มีดงันี ้

(1) หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาการตพีิมพ์ไม่เกนิ 1 ปี นับจากวันที่นักศึกษานำส่งแบบ 

แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (TS 07) ณ งานบัณฑิตศกึษา 
(2) แนบบทความของนักศึกษาได้รับการแก้ไขและจัดรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
(3) ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ (Peer Reviewers) 
(4) หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 
(5) จัดทำรายการตรวจสอบคุณภาพของผลงานวจิัยที่เผยแพร่ในวารสาร และหลักฐานประกอบตามแบบฟอร์ม TS07/3 

3. ประเภทผลงานวิทยานิพนธท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่นักศกึษาต้อง
นำส่ง มีดังนี ้

(1) ปกนอกของเอกสารการประชุมวิชาการ 
(2) สารบัญ และรายชื่อกองบรรณาธกิาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการ 
(3) เนื้อหาบทความของนิสิตทีพ่ิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ 
(4) สำเนาประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร 

4. ประเภทผลงานวิทยานิพนธท์ี่ผ่านการนำเสนอในการประชมุวิชาการเรียบร้อยแล้ว แต่ไดร้ับตอบรับใหต้พีิมพ์ 
เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารภายหลงัเอกสารที่นกัศกึษาตอ้ง
นำส่ง มีดังนี ้

(1) หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลาการตพีิมพ์ไม่เกนิ 1 ปี นับจากวันที่นักศึกษานำส่งแบบ
ส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (TS 07) ณ บัณฑิตวิทยาลัย 

(2) แนบบทความของนกัศกึษาที่ได้รับการแก้ไขและจัดรูปแบบตามรูปแบบของประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสาร 
(3) ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ (Peer Reviewers) และรายชื่อกองบรรณาธกิาร/

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. ประเภทผลงานวิทยานิพนธท์ี่ผ่านการนำเสนอในการประชมุวิชาการเรียบร้อยแล้ว แต่ไดร้ับตอบรับใหต้พีิมพ์เป็น

บทความวิจัยฉบับเต็ม ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI ภายหลัง เอกสารที่นักศึกษาต้องนาส่ง มีดังนี ้
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(1) กรณีไดร้ับการตีพิมพ์ต่อเนือ่ง/เผยแพรใ่นเว็บไซต์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฉบับปกติ มีดังนี ้

(1.1) ปกนอก, สารบัญของเล่มวารสาร 
(1.2) บทความของนักศึกษาทีต่ีพิมพ์ในวารสาร 
(1.3) หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

(2) กรณีไดร้ับการตอบรับใหต้พีิมพ์ต่อเนื่องในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฉบับปกติและมีการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ มีดงันี้ 

(2.1) กรณีตีพิมพ์ต่อเนื่องในวารสาร ฉบับปกต:ิ หนังสือรับรองการตอบรับให้ตพีิมพ์ โดยกำหนดระยะเวลา
การตพีิมพ์ไม่เกนิ 1 ปี นับจากวันที่นักศึกษานำส่งแบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ (TS 07) ณ งานบณัฑิตศึกษา โดยในหนังสือ
รับรองต้องมีขอ้ความระบุยืนยัน จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซตข์องวารสาร และในฐานข้อมูล TCI 

(2.2) แนบบทความของนักศึกษาที่ไดร้ับการแก้ไขและจัดรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
(2.3) ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (Peer Review) 
(2.4) รายชื่อกองบรรณาธิการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวารสาร 


