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 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
  ขอส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอส าเร็จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปนี ้
       ใบน าส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จากระบบ iThesis  โดยมลีายมือช่ือของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ 
          อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และนักศึกษา 
       ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จากระบบ iThesis โดยมลีายมือช่ือของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธห์รือ       
          คณะกรรมการสอบการคน้คว้าอิสระ 
       หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้กับมหาวิทยาลยัศิลปากร 
       เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ/์การค้นควา้อิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา  
      หลักฐานตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาของหลักสตูร (ถ้ามี)  

 
  ขอส าเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษา    ต้น    ปลาย  ปีการศึกษา………............ 
 

        
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                                                      (ลงช่ือ)..…................................……………………  นักศึกษา 
                                                  ……...../….......……………….../……............ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ     
       ได้อนุมัติวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระฉบบั
สมบูรณ์ในระบบ iThesis แล้ว เหน็ควรให้ส่งเอกสาร
หลักฐานดังกลา่วข้างต้นเพื่อขอส าเร็จการศึกษาได ้
    
 
   ลงช่ือ  ……………..………………......................    
           (........................................................) 
            ………/….….........………/……........ 

หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสตูร/
ประธานสาขาวิชา 
      ขอรับรองว่านักศึกษาได้ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตร
ครบถ้วนแล้ว   
 
ลงช่ือ  ……………..…………….................... 
        (..................................................) 
             ………/……..……..../.............. 

ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ 
   เห็นควรให้เสนอขอส าเร็จการศกึษาได ้
 
 

 
ลงช่ือ  ……………..……………....................... 
        (.......................................................) 
             ………/……..……..../.............. 

เจ้าหน้าที ่
                    ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
                   วันส าเร็จการศกึษาของนักศึกษาคือ ............................................ (ว/ด/ป) 
 
                                                                               ลงช่ือ ................................................................ 
                                                                                     (.................................................................) 
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                   นักศกึษามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อขอส าเรจ็การศึกษา 

                                                                                                        
                                                                           ลงช่ือ  ..............................................................     
                                                                                   (...............................................................)                                                     
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 กรุณากรอกรายละเอยีดด้านหลัง 

 



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ  เรื่อง................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  และบทความวิจัย   
ที่น ามาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความที่ไม่เคยน ามาใช้ในการขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษารายอื่น  ดังนี ้

ระดับปริญญาเอก     
        ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน ........  เรื่อง      ระดับนานาชาติ  จ านวน  .......  เรื่อง 
ระดับปริญญาโท    
       ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน ........  เรื่อง      ระดับนานาชาติ  จ านวน  .......  เรื่อง 
       น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับชาติ จ านวน ….... เรื่อง   ระดับนานาชาติ  จ านวน …… เรื่อง 
        น าเสนอในนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน  จ านวน ………  เรื่อง 
        การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบค้นได้  จ านวน ………  เรื่อง 

1. บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
      1.1   ชื่อบทความท่ีตีพิมพ์ ……………………………………..................................................………........................................…………………………………………..... 
              ชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์   ……………………………………………………………… .........ฉบับท่ี ……….. ปีท่ี …….  เดือน ….…………….……................  

               พ.ศ. / ค.ศ. ……….  หน้าท่ี......ถึง.........     ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล.......................   ระดับนานาชาติ  อยู่ในฐานข้อมูล...............................   

             หน่วยงานจัดท าวารสาร…………..……….…..............................................    ประเทศ.................................................... 

      1.2   ชื่อบทความที่ตีพิมพ์ ……………………………………..................................................………........................................…………………………………………....... 
              ชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์   ………………………………………………………………..........ฉบับท่ี ……….. ปีท่ี …….  เดือน ….…………….…….................  

               พ.ศ. / ค.ศ. ……….  หน้าท่ี......ถึง.........     ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล.......................   ระดับนานาชาติ  อยู่ในฐานข้อมูล...............................   

              หน่วยงานจัดท าวารสาร…………..……….…..............................................    ประเทศ....................................................  

  2. บทความท่ีน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
      2.1 ชื่อบทความท่ีน าเสนอ ............................................................................................................................. ....................................................................... 
           ชื่อการประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/งานแสดง .............................................................................................................................................................    

              ระดับชาติ    ระดับนานาชาติ      เมือ่วันท่ี .........เดือน .............................. พ.ศ./ค.ศ. ............. สถานท่ี ..........................................................                       
             ประเทศ ..............................................................  จัดโดยหน่วยงาน........................................................................... 
  3. หลักฐานตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ถ้ามี) ............................................................................................................................. .................... 
  4. ผลงานวิจัยที่น าเสนอเป็นประโยชน์ต่อ  องค์กร   ชุมชน  อื่น ๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................) 
             หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (ถ้ามี) 
   
                      ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ตามข้อมูลข้างต้น เพื่อขอส าเร็จการศึกษาด้วยแล้ว 
                                                                                        นักศึกษาลงนาม  .......................................................................... 
                                                                                                               วันท่ี ......../ ......................... /....................... 
                      ลงนามรับรองโดย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ   ......................................................................... 
                                                                                                           ( ..........................................................................) 
                                                                                                                วันท่ี ......../ ........................... /.............. 

 
 
 

ชื่อนักศึกษา ………………………………………………….........  รหัสประจ าตัว ………...……….…..........  สาขาวิชา….………………..…………….................................... 
เป็นนักศึกษาระดับ   ปริญญาเอก     แบบ  1.1    แบบ  1.2     ส าหรับนักศึกษาทุน      ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
                                              แบบ  2.1   แบบ  2.2 
                 ปริญญาโท  
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หมายเหตุ   นักศึกษาทีไ่ด้รบัทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (  คปก. )  ผลงานวิทยานิพนธต์้องได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ ตามเง่ือนไขของทุน 

รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  


