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ช่ือนักศึกษา  ……………………………………..........................  รหัสประจ าตัวนักศึกษา ……………............  เลขประจ าตัวประชาชน  …………………….................... 
สาขาวิชา..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ทันที.….……………………..................  E-mail ……………………………………......... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ ............................................................................................................................. ............................................................................................. 

 
เรียน  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  
          ข้าพเจ้ามีความประสงค ์
           1. ขออนุมัติหัวข้อและโครงการ     วิทยานิพนธ์      การคน้คว้าอสิระ   ตามชือ่หัวขอ้ในโครงการทีแ่นบมาพร้อมนี้ 
                  (นักศกึษาต้องส่งโครงการวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้อาจ่รย์ที่ปรึกษาโดยตรงท่านละ 1 ชุดด้วย) 
           2. ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อและ/หรือโครงการ     วิทยานิพนธ์     การค้นคว้าอิสระ   จากเดิมเป็นดังตอ่ไปนี ้
                  (กรณกีารเปลี่ยนโครงการวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในสาระส าคัญ ให้นักศกึษาแนแนบโครงการใหมจ่ านวน 1 ชุดด้วย) 
                  ชื่อหัวข้อภาษาไทย ........…………………………….….............................…...............…………………………….….............................................................................................…......…. 
                  ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ ........…………………………….….............................…...............…………………………………………………………..………………………….….............................…..... 
                  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนหัวขอ้ ........…………………………….….............................…................................................................................…………………………….…...........................….. 
           3. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา     วิทยานิพนธ์     การค้นควา้อิสระ  
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                (ลงชือ่) ........…………………………….….............................…. นักศกึษา 
                                                                                             .....……../……...................../…….........  

ส าหรับประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระ  
   1. ขออนุมัติหัวข้อและโครงการวทิยานิพนธ์/การคน้คว้าอสิระ 
          คณะกรรมการพิจารณาหัวขอ้และโครงการ     วิทยานิพนธ์     การคน้คว้าอิสระ   พจิารณาแล้วเห็นควรอนุมัต ิ
 

                                                                                          (ลงชื่อ) ..................................................................... ประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ้วทิยานิพนธ ์
                                                                                                      ............/............................./.................. 
          ภาควิชาพิจารณาแล้ว ขอเสนออาจารย์ที่ปรกึษา     วิทยานิพนธ์ (จ านวน 1-3 คน)     การค้นคว้าอิสระ (จ านวน 1 คน)  เป็นดังนี ้
               1. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั / การคน้คว้าอิสระ 
               2. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธร์่วม 
               3. ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธร์่วม 
   2. ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ     วิทยานพินธ์     การคน้คว้าอิสระ 
   3. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรกึษา     วิทยานิพนธ ์    การค้นคว้าอิสระ   จากเดิมเป็นรายชื่อดังนี้    
              (1) ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั / การคน้คว้าอิสระ 
              (2) ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธร์่วม 
              (3) ……………………………………………….....................................…..............................................……….............................. อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธร์่วม 
 

                                                                                           (ลงชื่อ) ..................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั / การค้นคว้าอิสระ 
                                                                                                       ............/............................./.................. 

ส าหรับหวัหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา  
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
                              (ลงชื่อ) ..................................................................... หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลกัสูตร/สาขาวชิา 
                                          ............/............................./.................. 

ประธานคณะกรรมการประจ าคณะ
.......................................................................................
....................................................................................... 
........................................................................ 
 
    (ลงชื่อ) ..................................................................... 
               ............/............................./.................. 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวทิยาลัย 
        (ลงชื่อ)  ……………..…….………….………………............... 
                     ……………./..…………………………/......…... 

เลขานกุารบัณฑิตวิทยาลัย 
        (ลงชื่อ)  ……………..…….………….………………............... 
                     ……………./..…………………………/......…... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      (ลงชือ่) ……………..…………….………….……...............  
                 ……………./..…………………………/......…... 

       หมายเหตุ : นักศึกษาขออนุมัติหัวข้อฯ ออนไลน์ระบบ www.reg.su.ac.th และพิมพ์ค าร้องโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อฯ 
 หัวหน้าภาควิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

บฑ.2 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องงานวิจัย 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และมีผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง 

ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เกิน   

5 คน กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารยข์ึ้นไป หรือมีคณุวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาโทและเอกรวมได้     
ไม่เกนิ 10 คน 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน  
เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน 

 
-------------------------------------------   

 
หมายเหตุ  หลักสตูรใหม่ หรือหลักสตูรเก่าท่ีปรับปรุง หรือหลักสตูรเก่าทีป่ระสงค์จะใช้เกณฑ์  

                2558  ให้ใชป้ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
                บัณฑติศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ส าหรับท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชื่อ-นามสกุล ............................................................................... .................................................................   
ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์      
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................................  ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา.................. ............................................           
สถานที่ท างาน................................................................ ...... เลขที่...........ถนน.................................ต าบล....................................
อ าเภอ.......................... จังหวดั.............................รหัสไปรษณีย์.................Email……………………………………………….................... 
เบอร์โทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้สะดวก......................................เลขบัตรประชาชน........................................................... .......................   
ที่อยู่ที่บ้าน (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)................................................................... ...................................................................... 
ผลงานทางวิชาการที่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู๋ในฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  หรือระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  เรียงตามล าดับปีที่ได้รับการเผยแพร่    

 
ล าดับ

ที ่

 
ชื่อผลงานทางวิชาการ 

 (ระบุ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ปีที่ ฉบับท่ี เลขที่ หน้าท่ี ชื่อผู้วิจัยท้ังหมด) 
 

อยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับตาม 
ประกาศ กพอ.  ในระดับนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง  หรือใน
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 

1   โปรดระบุฐานข้อมลู เช่น Scopus  
2                       
3  โปรดระบุฐานข้อมลู เช่น TCI 1 / 2 
4   
5                     ฯลฯ 
6   
7   
8   
9   
10   

หมายเหตุ   1. ระดับชาติ  อยู่ในฐานข้อมูล  TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2         
    2.  ระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  2556  ดังนี้  Academic Search Premier (select ebscohost 
and then academic search premier) / Agricola / BIOSIS / CINAHL /  EiCOMPENDEX  /  ERIC / H.W.Wilson (select 
ebscohost and then H.W.Wilson) /  lnfotrieve /  lngenta Connect  /  INSPEC /  MathSciNet  /  MEDLI NE/Pubmed  /  
PsyclNFO  /  Pubmed  / ScienceDirect / SciFinder /  Scopus / Social Science  Research Network  / Web of 
Knowledge               
              3. ระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  2562 ดังนี้   ERIC /  MathSciNet  /  Pubmed  /  Scopus / 
Web of Science  (เฉพาะในฐานข้อมลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) / JSTOR  และ Project Muse  ประสบการณ์ (เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธก์ันกบัวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา) 
 1............................................................................................................................ .................................. 
 2.............................................................................................. ...............................................................
 3............................................................................................................................ .................................. 
 4........................................................................................................................................................... ... 
 5............................................................................................................................ ................................. 
 
 



รายละเอียดประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ส าหรับท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................   
ส าเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์    ศาสตราจารย์      
สังกัดสาขาวิชา...................................................................... คณะ..................................... ................................ 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  5  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  1  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยเรียงตามล าดับปีที่ได้รับการเผยแพร่   
    

 
ล าดับ

ที ่

 
ชื่อผลงานทางวิชาการ 

 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
1   
2   
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