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 ขาพเจามีความประสงค 
  ขอสงเอกสารหลักฐานเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาตามรายละเอียดตอไปน้ี 
     �  ใบนําสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณจากระบบ iThesis  โดยมลีายมือช่ือของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ 
          อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และนักศึกษา 
     �  ใบหนาอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณจากระบบ iThesis โดยมลีายมือช่ือของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือ       
          คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
     �  หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหกับมหาวิทยาลยัศิลปากร 
     �  เอกสารหลักฐานการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  
     � หลักฐานตามเกณฑสําเร็จการศึกษาของหลักสตูร (ถามี)  

 
  ขอสําเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษา   � ตน   � ปลาย  ปการศึกษา………............ 
 

        
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

                                                  ……...../….......……………….../……............ 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ     
       ไดอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับ
สมบูรณในระบบ iThesis แลว เหน็ควรใหสงเอกสาร
หลักฐานดังกลาวขางตนเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาได 
    
 
   ลงช่ือ  ……………..………………......................    
           (........................................................) 
            ………/….….........………/……........ 

หัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสตูร/
ประธานสาขาวิชา 
      ขอรับรองวานักศึกษาไดปฏิบัติตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลกัสูตร
ครบถวนแลว   
 
ลงช่ือ  ……………..…………….................... 
        (..................................................) 
             ………/……..……..../.............. 

ประธานคณะกรรมการประจําคณะ 
   เห็นควรใหเสนอขอสําเร็จการศกึษาได 
 
 

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

เจาหนาท่ี 
                 �   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนแลว 
                �   วันสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาคือ ............................................ (ว/ด/ป) 
 
                                                                               ลงช่ือ ................................................................ 
                                                                                     (.................................................................) 

                                                                                         ............/.................../................ 
                �   นักศกึษามีคุณสมบัติครบถวนเพ่ือขอสําเรจ็การศึกษา 

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

 
 

 

กรุณากรอกรายละเอียดดา้นหลงั 

 



ขาพเจาขอรับรองวาวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ  เรื่อง................................................................................................................................................................................... 

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

ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  กําหนด   ดังน้ี 

ระดับปริญญาเอก     

        ตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน ........  เรื่อง      ระดับนานาชาติ  จํานวน  .......  เรื่อง 

ระดับปริญญาโท    

       ตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน ........  เรื่อง      ระดับนานาชาติ  จํานวน  .......  เรื่อง 

       นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับชาติ จํานวน ….... เรื่อง   ระดับนานาชาติ  จํานวน …… เรื่อง 

        นําเสนอในนิทรรศการ/ผลงานสรางสรรคตอสาธารณชน  จํานวน ………  เรื่อง 

        การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได  จํานวน ………  เรื่อง 
 

  1. บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 

      1.1   ชื่อบทความท่ีตีพิมพ ……………………………………..................................................………........................................…………………………………………..... 

              ชื่อวารสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ   ……………………………………………………………… .........ฉบับท่ี ……….. ปท่ี …….  เดือน ….…………….……................  

               พ.ศ. / ค.ศ. ……….  หนาท่ี......ถึง.........    � ระดับชาติ อยูในฐานขอมูล.......................  � ระดับนานาชาติ  อยูในฐานขอมูล...............................   

             หนวยงานจัดทําวารสาร…………..……….…..............................................    ประเทศ.................................................... 

      1.2   ชื่อบทความท่ีตีพิมพ ……………………………………..................................................………........................................…………………………………………....... 

              ชื่อวารสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ   ………………………………………………………………..........ฉบับท่ี ……….. ปท่ี …….  เดือน ….…………….…….................  

               พ.ศ. / ค.ศ. ……….  หนาท่ี......ถึง.........    � ระดับชาติ อยูในฐานขอมูล.......................  � ระดับนานาชาติ  อยูในฐานขอมูล...............................   

              หนวยงานจัดทําวารสาร…………..……….…..............................................    ประเทศ.................................................... 

  2. บทความท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ 

      2.1 ชื่อบทความท่ีนําเสนอ .................................................................................................................................................................................................... 

           ชื่อการประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/งานแสดง .............................................................................................................................................................    

            �  ระดับชาติ  �  ระดับนานาชาติ      เม่ือวันท่ี .........เดือน .............................. พ.ศ./ค.ศ. ............. สถานท่ี ..........................................................                       

             ประเทศ ..............................................................  จัดโดยหนวยงาน........................................................................... 

  3. หลักฐานตามเกณฑสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ถามี) ................................................................................................................................................. 

  4. ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอเปนประโยชนตอ  องคกร   ชุมชน  อื่น ๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................) 

             หนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัย (ถามี) 

                      ขาพเจาไดแนบเอกสาร ตามขอมูลขางตน เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาดวยแลว 

                                                                                        นักศึกษาลงนาม  .......................................................................... 

                                                                                                               วันท่ี ......../ ......................... /....................... 

                      ลงนามรับรองโดย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ   ......................................................................... 

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

                                                                                                                วันท่ี ......../ ........................... /............... 

 

 

 

 

ชื่อ นักศึกษา ………………………………………………….........  รหัสประจําตัว ………...……….…..........  สาขาวิชา….………………..…………….................................... 

เปนนักศึกษาระดับ   ปริญญาเอก     แบบ  1.1    แบบ  1.2     สําหรับนักศึกษาทุน      ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  

                                              แบบ  2.1   แบบ  2.2 

                 ปริญญาโท  
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หมายเหตุ   นักศึกษาท่ีไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก.)  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพเผยแพร ตามเง่ือนไขของทุน 

รายละเอียดการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
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	ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ตามข้อมูลข้างต้น เพื่อขอสำเร็จการศึกษาด้วยแล้ว

