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แบบคาร้องขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อสาเร็จการศึกษา
โทรศัพท์กรุงเทพฯ วังท่าพระ 0-2222-7129, ตลิ่งชัน 0-2849-7502-3, นครปฐม 0-3421-8788-9, เพชรบุรี 0-3259-4107
www.graduate.su.ac.th , facebook.com/graduatesu

ชื่อนักศึกษา …………………………………….......................... รหัสประจาตัวนักศึกษา ……………............ เลขประจาตัวประชาชน ……………………..............................
สาขาวิชา..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทันที.….…………………….................. E-mail ……………………………………..................
ทีอ่ ยู่ที่ติดต่อได้ ...............................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์
 ขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
 วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ จานวน 2 เล่ม
 ใบนาส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จานวน 1 แผ่น
 เอกสารการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
- ระดับปริญญาเอก ใบตอบรับการตีพมิ พ์ฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
- ระดับปริญญาโท ใบตอบรับการตีพมิ พ์ฉบับจริง/ใบ
ประกาศนียบัตร จากการนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
จานวน 1 ฉบับ
 ชาระเงินค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
จานวน 400 บาท แล้ว
 ขอสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา............ ปีการศึกษา………......
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับชาระเงินค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
จานวน 400 บาท แล้ว ตามใบเสร็จเลขที…่ …….....…เล่มที่..............
ลงชื่อ ………………......................... เจ้าหน้าที่การเงิน
......../....................../..........
 รับเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว
 รับเอกสารการนาเสนอผลงาน / เอกสารการตีพิมพ์
ผลงานเรียบร้อยแล้ว
 วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาคือ ............................ (ว/ด/ป)
ลงชื่อ ..........................................
........../........../..........
 ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)..…................................…………………… นักศึกษา
(………………........................………………….)
ลงชื่อ ..........................................
……..../….......……………….../……............
........../........../..........
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/
ประธานคณะกรรมการประจาคณะ
ประธานสาขาวิชา
ขอรับรองว่านักศึกษาได้ปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ ……………..………………......................
………/….….........………/……........

ลงชื่อ ……………..…………….....................
………/……..……..../..............

ลงชื่อ ……………..…………...................
..………/……...…/…...….
กรุ ณา กรอกรายละเอียดด้านหลัง

รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผลงานสร้างสรรค์
ชื่อ นักศึกษา ………………………………………………… รหัสประจาตัว ………...……….… สาขาวิชา….………………..……………................
เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก  แบบ 1.1  แบบ 1.2 สาหรับนักศึกษาทุน  ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 แบบ 2.1  แบบ 2.2
ปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2  แผน ข
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ เรื่อง...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสาร หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือได้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) / ได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนี้
 ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคณะกรรมการร่วมกลั่นกรอง (Peer review) จานวน ……… เรื่อง
 ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ
จานวน ……… เรื่อง
 ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ
จานวน ……… เรื่อง
 นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับชาติ
จานวน ……… เรื่อง
 นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ระดับ นานาชาติ
จานวน ……… เรื่อง
 นาเสนอในนิทรรศการ/นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน
จานวน ……… เรื่อง
1. บทความที่ตีพิมพ์
1.1 ชื่อบทความที่ตีพิมพ์ ……………………………………..................................................………........................................…………………………………………
ชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ………………………………………………………………………………..……….…........................................……………………….
วารสารทางวิชาการ ให้ระบุ ฉบับที่ ……….. เลขปีที่ ……. เดือน ….…………….…… พ.ศ. / ค.ศ. ……….  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ
1.2 ชื่อบทความที่ตีพิมพ์ …………………………………………..................................................…………………………………........................................…………….
ชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ………………………………………………………………………………..……….…………….......................................…………….
วารสารทางวิชาการ ให้ระบุ ฉบับที่ ……….. เลขปีที่ ……. เดือน ….…………….…… พ.ศ. / ค.ศ. ……….  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ
2. ชื่อบทความที่นาเสนอ .......................................................................................................................................................................................................
ชื่อที่ประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/งานแสดง ............................................................................................................................................................
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่ประเทศ ..............................................................
ได้นาเสนอผลงานเมื่อวันที่ ..................... เดือน ................................. พ.ศ./ค.ศ. ........................ สถานที่ ..............................................................
จัดโดย ..........................................................................................................................................................................(ระบุหน่วยงานที่ จัด)
3. ผลงานวิจัยที่นาเสนอเป็นประโยชน์ต่อ  องค์กร  ชุมชน  อื่น ๆ (โปรดระบุ ...................................................................................................)
 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ตามข้อมูลข้างต้น เพื่อขอสาเร็จการศึกษาด้วยแล้ว
นักศึกษาลงนาม ......................................................
( .............................................................)
วันที่ ......../ ................. /...........
ลงนามรับรองโดย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ......................................................
( .............................................................)
วันที่ ......../ ................. /...........
หมายเหตุ 1. ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( คปก.) ต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง ( เรื่องที่ 1 ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่
สกว. ยอมรับ หรือยื่นจดสิทธิบัตร และ เรื่องที่ 2 ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ วารสารระดับชาติ ( เป็นภาษาไทยได้ ) หรือผลงานอื่นที่มี
คุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นควร)
2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 จานวนอย่างน้อย
1 ฉบับ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 จานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ หรือตามที่หลักสูตรกาหนด
3. นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ จานวนอย่างน้อย 1 ฉบับ ( หรือตามที่หลักสูตรก าหนด ) หรือเสนอต่อที่ประชุม
ทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม หรือ ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. ให้นักศึกษาแนบเอกสารประกอบการยื่นคาร้อง ดังนี้ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ หรือใบประกาศนียบัตรการนาเสนอที่ประชุมทางวิชาการ และ
Proceeding ที่ระบุ Peer review ด้วย หรือสูจิบัตรที่แสดงการเผยแพร่ผลงานศิลปะ

สัญญาโอนลิขสิทธิ์
เขียนที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่......................................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึน้ ระหว่าง ............................................................ เลขประจาตัวประชาชน
.................................................................... อยูท่ ่ี ...........................................................................................
.......................................................................................... ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้โอนลิขสิทธิ์” ฝ่ายหนึ่ง กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช ตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับโอนลิขสิทธิ์” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยสัญญานี้ ผู้โอนลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ชื่อ “......................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................”
ขอโอนสิทธิในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับโอน
ลิขสิทธิ์ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
สัญญานี้ได้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งผู้โอนลิขสิทธิ์และผู้รับโอนลิขสิทธิ์
ได้ทราบข้อความแห่งสัญญาฉบับนี้ โดยได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้โอนลิขสิทธิ์
(...................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน
(………………..……………………………..)
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน
(......................................................)

