
  ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

 

นักศึกษาต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ใบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ฯ (บฑ.4)  
มีลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีคณะ 

ใบน าส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบรูณ์  
จากระบบ iThesis มีลายมือชื่อของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จากระบบ iThesis  
มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ 

เอกสารการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับจริง  หรือ 
2. ส าเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/ 
    การค้นคว้าอิสระ หรือ 
3. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 
 

หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้กับมหาวิทยาลัย 
 

         หลักฐานหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

ขึ้นทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามแนวปฏิบัติของกองบริหารงานวิชาการ 
 

หมายเหตุ   ให้ถือเอาวันที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน เป็นวันส าร็จการศึกษา 
(ทั้งนี้  ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น) 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบค าร้องขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส าเร็จการศึกษา 

โทรศัพท์กรุงเทพฯ ตลิ่งชัน 0 2849 7502-3, นครปฐม 0 3421 8790, เพชรบุรี 0 3259 4107 
www.graduate.su.ac.th ,  facebook.com/graduatesu 

 

ช่ือนักศึกษา  ……………………………………..........................................  รหัสประจ าตัวนักศึกษา ……………..................  ระดับ  ปริญญาโท    ปริญญาเอก  
สาขาวิชา.....................................................................  เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ทันที.….…………………….............. E-mail …………………………………….................. 

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

                                                                                         ............/.................../................ 
                   นักศกึษามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อขอส าเรจ็การศึกษา 

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

 
 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  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                     แผน ก แบบ ก 1     แผน ก แบบ ก 2     แผน ข    
 

                                 
                     
 
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   นักศึกษาทีไ่ด้รบัทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (  คปก. )  ผลงานวิทยานิพนธต์้องได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ ตามเง่ือนไขของทุน 

รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
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หัวข้อ การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดกลูโคสเป็นเวลานานอย่าง
ต่อเนื่องในกระบวนการทางชีวภาพ 

โดย นางสาวทอฝัน พูลทอง 
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร. นาฏระพี แซนเชซ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร. ชลเทพ อุสาคู 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา วัฒนการุณ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้รักษาการแทน) 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(อาจารย์ ดร. นาฏระพี แซนเชซ)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(อาจารย์ ดร. ชลเทพ อุสาคู)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา วัฒนการุณ)  

  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์)  
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สัญญาโอนลิขสิทธิ์ 
 

เขียนที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วันที่...................................................... 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง ............................................................ เลขประจ าตัวประชาชน
......................................................................... อยู่ที่ ...........................................................................................  
..............................................................................…….......... ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้โอนลิขสิทธิ์” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย  ต าแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับโอนลิขสิทธิ์” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยสัญญานี้ ผู้โอนลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ชื่อ “............................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ขอโอนสิทธิในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอน 
ลิขสิทธิ์ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 สัญญานี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งผู้โอนลิขสิทธิ์และผู้รับโอนลิขสิทธิ์  
ได้ทราบขอความแห่งสัญญาฉบับนี้ โดยได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้โอนลิขสิทธิ์ 
(...................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย) 

    ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน 

(………………..……………………………..) 
 



นักศึกษากลับไปแก้ไข 

ตรวจอักขราวิสุทธิ์+ส่งอีเมล์ให้อ.ที่ปรึกษา 

ตรวจอักขราวิสุทธิ์+ส่งอีเมล์ให้อ.ที่ปรึกษา 

 

นักศึกษากลับไปแก้ไข 

ตรวจอักขราวิสุทธิ์+ส่งอีเมล์ให้อ.ที่ปรึกษา 

 
ไม่เห็นชอบนักศึกษากลับไปแก้ไข 

ขั้นตอนของอาจารย์ทีป่รึกษาคลิกอนุมัติวิทยานิพนธ์ใหน้ักศึกษาผ่านระบบ iThesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
หมายเหตุ   1. นักศึกษาต้องส่งใบน าส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและเอกสารต่าง ๆ ในวันและเวลาราชการ 
               2. การตรวจอักขราวิสุทธิ์จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 5 นาที  แต่ทั้งนี้หากมีผู้ขอตรวจจ านวนมากอาจต้อง 
                   ใช้ระยะเวลาในการตรวจมากกว่า 30 นาที ตามจ านวนผู้ขอตรวจในเวลาเดียวกัน 

นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสนออ.ที่ปรึกษาเพื่อ               
ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์+อนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์  

ผ่านระบบ iThesis 

1. ฉบับโครงร่าง(POPOSAL) 

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

2. ฉบับร่าง(DRAFT) 
นักศึกษาท าวิทยานิพนธใ์ห้สมบูรณ์(บทที่ 4-5 ) 

เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ iThesis 

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาวิทยานพินธ์ 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

3. ฉบับสมบูรณ์(COMPLETE) 
นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ+์แก้ไขวิทยานิพนธ์หลังสอบ 

ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน เพื่อขออนุมัติส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

อ.ท่ีปรึกษาและกรรมการสอบร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

อนุมัต ิ

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์

โดยอ.ท่ีปรึกษาคลิกอนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

กรณี ให้แก้ไขหลังจากวันสอบ
ภายใน 45 วัน เมื่อแก้ไขเรียบร้อย

แล้ว อ.ท่ีปรึกษาคลิกอนุมตั ิ

 

ไม่อนุมัต ิ

ถือว่าสอบวิทยานิพนธ์ไมผ่่าน 

นศ.ไมส่ าเร็จการศึกษา 

 

ให้ถือเอาวันที่  บัณฑิตวิทยาลัยได้รับใบน าส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่พิมพ์ออกจากระบบ IThesis   
และเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  เป็นวันส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 


