
1 

แบบคํารองขอขยายเวลาการศึกษาเพ่ือรอการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. สําหรับนักศึกษา  

1.1 ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือ - นามสกุล ………………………………………………………………………............................ รหัสนักศึกษา ........................................... 

ระดับการศึกษา   ปริญญาเอก แบบ..................  ปริญญาโท แผน................... สาขาวิชา ............................................... 

เขาศึกษาในภาคการศึกษา  ตน   ปลาย ปการศึกษา ..................... 

ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร   ตน   ปลาย ปการศกึษา ..................... 

ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ........................................................................................................................................ 

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

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ………………………………………………………………................. 

สอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผาน และไดสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหบัณฑติวิทยาลัยแลว เมื่อวันท่ี 

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

มีความประสงคขอขยายเวลาการศึกษาสําหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ครั้งท่ี …………………….. 

ในภาคการศึกษา   ตน   ปลาย  ปการศึกษา ………………….. 

 

1.2 รายช่ือวารสารท่ีนําเสนอเพ่ือรอการตอบรับใหตีพิมพ ไดแก 

 วารสาร ..................................................................................................................................................................................  

ประเภทวารสาร   O วารสารในประเทศ  O วารสารนานาชาติ  

อยูในฐานขอมูล  O สมศ.   O ISI   O TCI   O sJR   O SCOPUS   O อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………….………………… 

 วารสาร ..................................................................................................................................................................................  

ประเภทวารสาร   O วารสารในประเทศ  O วารสารนานาชาติ  

อยูในฐานขอมูล  O สมศ.   O ISI   O TCI   O sJR   O SCOPUS   O อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………….………………… 

 วารสาร ..................................................................................................................................................................................  

ประเภทวารสาร   O วารสารในประเทศ  O วารสารนานาชาติ  

อยูในฐานขอมูล  O สมศ.   O ISI   O TCI   O sJR   O SCOPUS   O อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………….………………… 

 วารสาร ..................................................................................................................................................................................  

ประเภทวารสาร   O วารสารในประเทศ  O วารสารนานาชาติ  

อยูในฐานขอมูล  O สมศ.   O ISI   O TCI   O sJR   O SCOPUS   O อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………….………………… 

 

1.3 นักศึกษาคาดวาจะไดรับการตอบรับการตีพิมพ ภายในภาคการศึกษา  ตน   ปลาย  ปการศึกษา ............................ 

 

(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 

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

           ………… / …………. / …………. 
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2. สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

2.1 ความเห็นเก่ียวกับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษา และ/หรอืการเผยแพรผลงานฯ  

ท่ีไดดําเนินการแลว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 ความเห็นในประเด็นท่ีวานักศกึษาจะสามารถสําเรจ็การศึกษาไดในภาคการศึกษาท่ีเสนอขอขยายเวลาการศึกษาหรือไม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       (ลงนาม) ......................................................................... 

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

           ................ / ................. / ................. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

3. สําหรับหัวหนาภาควิชา/ประธานหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       (ลงนาม) ......................................................................... 

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

           ................ / ................. / ................. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

4. สําหรับประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ..............................................................................................

ในการประชุมครั้งท่ี ........... / ................. เมื่อวันท่ี ……………………………………………………….. 

 

(ลงนาม) ......................................................................... 

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

           ................ / ................. / ................. 
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