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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 โดยเร่ิมตั้งแต่เมื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  และได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้า
เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขบวนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่าง ๆ ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
      
 1.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 2.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 3.  การลงทะเบียนรายวิชา เพิ่มและถอน รายวิชา 
 4.  การช าระเงิน และรับเงินคืน 
 5.  การเทียบโอนรายวิชา การเปลี่ยนแผนการศึกษาและสาขาวิชา 
 6.  การลาพักการศึกษา 
 7.  การรอพินิจ 
 8.  การลาออกจากการศึกษา 
 9.  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 10. การขอหนังสือราชการ 
 11. ประมวลผลการศึกษา 
 12. การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 13. ทุนการศึกษา 
 14. การส าเร็จการศึกษา 
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การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วต้องขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยขึ้นผ่านระบบออนไลน์ หรือด้วยตนเอง  ภายในวัน เวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 

การปฐมนิเทศนักศึกษา     
 
 นักศึกษาทุกคนจะเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งของบัณฑิตวิทยาลัย และของสาขาวิชา เพื่อให้ได้รับ
ค าแนะน าในเรื่องของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการเรียนการสอน 
และในเร่ืองอ่ืน ๆ ก่อนที่จะเร่ิมการเรียนการสอน 
 

การลงทะเบียน 
 

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรทีน่ักศึกษาเรียนประกอบด้วยดังนี ้
 1. รายวิชาพื้นฐาน   
 2. รายวิชาบังคับ (ต้องเรียนให้ครบทุกรายวิชาให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่) 
 3. รายวิชาบังคับเลือก  (เลือกเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดบังคับเลือก) 
 4. รายวิชาเลือก (เลือกเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C  ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชา
ก าหนด) 
 5. รายวิชาเลือกเสรี (เรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C) 
 6. สอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
 7. ภาษาต่างประเทศ 
 8. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
   

ต้องทราบว่าจะลงรายวิชาอะไร  
(ตามค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หรือสาขาวิชา  

หรือตามแผนการศึกษา) 
 
 

เข้า www.reg.su.ac.th 
คลิกเข้าสู่ระบบ  (คลิกเลือกcontinue to) หรือตอบ Yes 

แล้วใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน(รหัสนักศึกษา) 
  
                                        

คลิกเลือกเมนูลงทะเบียน ด้านซ้าย 
ใส่รหัสรายวิชาที่จะลงเรียน เลอืกกลุ่มเรียน(ที่มี / ส ารองที่นั่ง)  Enter  
ใส่รหัสรายวิชาจนครบทุกวิชา 

          
                              แก้ไขการลงทะเบียน 

 
คลิกเมนูยืนยันการลงทะเบียนทางซ้าย Enter คร้ังที่ 1 

 
 
 

ลิกยันยืนการลงทะเบียนซ้ าอีกคร้ัง  
การลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 

คลิกที่ “ถอยกลับ” เลือกคลิกเมนูผลการลงทะเบียนทางซ้ายดับเบิ้ล
คลิกตรงค าว่า “PDF” พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ธนาคาร ตาม

เวลาที่ก าหนด 
             
 
 
 
 
 

http://www.reg.su.ac.th/
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ตัวอย่างการลงทะเบียน 

 
1. เข้าสู่ website : http://reg.su.ac.th 

 

 
 

2. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ  ใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน  

 
 

3. เลือกเมนู ลงทะเบียน และด าเนนิการลงทะเบียน 4.  เลือกเมนู ยืนยันการลงทะเบียน 

   
 
 

         

http://reg.su.ac.th/
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จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา 
 

สถานภาพ ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษา 
  พิเศษฤดูร้อน 

หมายเหตุ 

นักศึกษาปกติ  
นักศึกษารอพินิจ 
นักศึกษาทดลอง 
ศึกษา    
  

   6 - 15 หน่วยกิต 
   3 -  9   หน่วยกิต 
   6 – 9 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า 
หรือมากกว่าก าหนดต้องเขียนค าร้อง  
ทั่วไป (บฑ.1) ผ่านความเห็นชอบจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควชิา   
เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
ก่อนลงทะเบียน 

 
 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ (ภาคการศึกษาตน้และปลายเท่านั้น) 
 
 1.  นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาปกติตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 2.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการหรือสาขาวิชา  
 3.  การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน การศึกษา   
 4.  การลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนจะลงได้ต่อเมื่ออาจารย์หรือสาขาวิชาเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชา
เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น 
 5.  การถอนรายวิชาจะเสียค่าธรรมการถอนวิชาละ 200 บาท  
 6.  จะต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาต้นและปลาย จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 7.  ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา  
 8.  ลงทะเบียนเกินก าหนดเวลาจะเสียค่าปรับลงทะเบียนช้าวันละ 50 ปี แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
 9. ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา 
  9.1  ภาคการศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า  6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  15 หน่วยกิต 
  9.2  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  9.3  นักศึกษาทดลองศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ลงเรียนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่เกิน 9  หน่วยกิต 
   9.4  นักศึกษารอพินิจ ลงทะเบียนไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  9.5  นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนตามค าแนะน าของภาควชิา 
  9.6  หากลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่าจะต้องด าเนนิการขอเป็นกรณีพิเศษโดยผ่านความเห็นชอบจาก 
     อาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา  
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 10.ช าระเงินค่าลงทะเบยีนตามเวลาที่ก าหนดในใบช าระคา่ใช้จา่ย หากเกินก าหนดจะเสียค่าปรบัช าระเงินชา้
วันละ 50 บาท แตไ่ม่เกิน 1,000 บาท 
 11. ลงทะเบียนรายวิชา หรือ เพิ่ม – ถอน เกินระยะเวลาการลงทะเบียนให้ยื่นค าร้องขอเป็นกรณีพิเศษผ่าน
ความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 12. รับเงินค่าถอนรายวิชาคืนหลังหมดก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาประมาณ 2  อาทิตย์ ได้ที่
งานคลังส านักงานอธิการบดี 
 13. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ แล้วทันทีในช่วงระยะเวลาลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา และให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคว้าอิสระต่อๆ 
ไปทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา (จะช าระเงินค่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)  
เพื่อให้วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปรากฎใน Transcript ทุกภาคการศึกษา 

 
การลงทะเบียนรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 

 
 1. นักศึกษาหรือสาขาวิชาจะต้องตดิต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่จะไปลงทะเบียนเรียน  
 2. และมหาวิทยาลัยทีน่ักศึกษาจะไปเรียนอนุญาตแล้ว 
 3. สาขาวชิาท าบนัทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบุคณะวชิา มหาวิทยาลัย รายวชิา และผลการเรียนแบบ
เป็นเกรด หรือ S,U หรือ AU  
 4. บัณฑิตวิทยาลยัท าหนงัสือถึงมหาวิทยาลยัที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 
 5. เมื่อเรียนหมดเทอมแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องจัดส่งผลการเรียนมาให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 6. นักศึกษาประกาศนียบตัรบัณฑติ และปริญญาโท  จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ให้น ามา
นับหน่วยกิต และค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
 7. นักศึกษาปริญญาเอก จะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร (ผลการเรียนเป็น S หรือ Au เท่านั้น) 
 

การช าระเงินและรับเงินคืน 
 

 1. นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศึกษาผ่านธนาคารภายในเวลาที่ก าหนด 
 2. นักศึกษาขอรับเงินคืนค่าถอนรายวิชา สามารถรับเงินคืนได้ที่งานคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 3. หากเกินระยะเวลาการช าระเงิน  สามารถช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ที่ส านักงานบณัฑิต
วิทยาลัย หรือ 
 4. ช าระเงินผ่านธนาคารโดยพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระในวนัที่จะช าระเงิน 

 
การนบัหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 

 
 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรือปริญญามหาบัณฑิต จะนบัหน่วยกิตในรายวชิาบังคบัหรือบังคับเลือก
ต้องไม่ต่ าหว่า B และรายวชิาเลอืกต้องไม่ต่ ากว่า C หรือได้ S เท่านัน้ในรายวชิาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
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 2. นักศึกษาระดับปริญญาดษุฎีบัณฑิตจะนบัหน่วยกิตในรายวิชาตอ้งไม่ต่ ากว่า B หรือได้ S เท่านัน้ในรายวชิา
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3. นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากวา่ B หรือได้ U ในรายวิชาบังคบัต้องลงทะเบียนเรียนรายวชิา
นั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้ S 
 4. นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากวา่ B หรือได้ U ในรายวิชาบังคบัเลือก ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเดิมนั้นใหม่หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันก็ได้ ให้ได้ค่าระดบัผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้ S 
 5. รายวิชาบังคบั หรือรายวิชาบังคบัเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดบัผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B นักศึกษาไม่มี
สิทธิ์ลงทะเบียนรายวชิานั้นอีก 
 6. นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากวา่ B  หรือได้ U ในรายวิชาที่เปน็วิชาเลือกมีสิทธลิงทะเบียน
รายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 
 7. ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบยีนรายวชิาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด  การนบัหน่วยกิต ให้นับ
หน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 

การเทียบโอนหน่วยกิต 
 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สาขาวิชา/ภาควิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนหน่วยกิต  ตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมทั้งแนบค าอธิบายรายวิชา และผลการศึกษารายวิชาที่จะขอเทียบโอน  
 2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฏหมายรับรอง 
 3. รายวิชาจะขอโอนต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี  
 4. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้เกรดไม่ต่ ากว่า B หรือ ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ S 
 5. ให้เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับ
โอน 
 6. รายวิชาที่เคยศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้โอนได้ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต 
 7. รายวิชาที่ไม่ให้โอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ใช้แทนการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ การ
สอบประมวลความรอบรู้ การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
 8. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 
      

การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา และการเปลีย่นระดับการศึกษา 
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 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนระดับการศึกษา ยื่นค าร้อง
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ขอเปลี่ยน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา/ภาควิชา และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิชา 
 1.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึงการเปลี่ยนแผน และ/หรือ แบบ การศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน 
และสาขาวิชาเดียวกัน ระหว่าง แผน ก 1 ,แผน ก 2  และ แผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต   หรือ ระหว่าง 
แบบ 1 และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 2.  การเปลี่ยนสาขาวิชา  หมายถึงการเปลี่ยนสาขาวิชาในหลักสูตรระดับการศึกษาเดียวกันภายในคณะวิชา 
หรือระหว่างคณะวิชา 
 3.  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  หมายถึงการเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าไปยังหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า หรือการเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าไปยังหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
  ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาใหม่  หรือสาขาวิชาใหม่ หรือระดับการศึกษาใหม่ให้นับรวมตั้งแต่
นักศึกษา เร่ิมเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การรอพินจิ 
 

 ในระหว่างการศึกษาขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษาจากเว็บไซต์ของบัณฑติวิทยาลัยนักศึกษาได้กรณีใด
กรณีหนึ่งต่อไปนี ้
 1. ได้สัญลักษณ์ U ในรายวชิาใดวชิาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน 
 2. ได้รับการประเมนิความก้าวหน้าวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้สัญลักษณ์   NP 
 3. สอบไลไ่ด้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากวา่ 3 (ยกเว้นนักศึกษาทดลองศึกษา) 
 4. ได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นตน้ไป ต่ ากวา่ 3 
 
*หมายเหตุ  หากนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั นักศึกษาพ้นสภาพทันที 

 
 

การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจาการศึกษา 
 

การลาพักการศึกษา  
 

 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอนัสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งก็ได้  
 1. นักศึกษาต้องศึกษาในบัณฑิตวทิยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
 2. ยื่นค าร้องต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันนบัจากเปิดภาคการศึกษา 
 3. หากพ้นก าหนดการยืน่ค าร้องขอลาพักการศึกษาแล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษใน
กรณีดังต่อไปนี ้
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  3.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ      
  3.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์ โดยมีใบรับรองจากแพทย์ 
  3.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวสิัย  
 4. โดยนักศึกษาเขียนค าร้องขอลาพักการศึกษาผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา  ภาควชิา และคณะ
วิชา เสนอบัณฑิตวทิยาลัย 
 5. บัณฑิตวิทยาลยัอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ และลงทะเบียนและเสียค่าใช้จา่ยลาพักการศึกษา 
นักศึกษาที่รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  
 1. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นตามข้อ 3.1 
 2. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา 
 3. นักศึกษาที่ขอลาพักหลังจากที่ได้ลงทะเบยีนรายวิชาแล้ว นักศึกษาได้ สญัลักษณ์  W ในทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนไว ้
  กรณีตามข้อ 3.3 ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพัก
การศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ
 

การกลับเข้าศึกษา 
 

 นักศึกษาที่ได้รบัอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 วัน  มิฉะนั้นไม่มีสิทธิล์งทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้ 
เว้นแต่จะได้รบัอนุมัติเป็นกรณีพเิศษ 
 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50 
 2. นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3 และหรือได้รับสัญลักษณ์ 
U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
 3. เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
 4. สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นคร้ังที่ 2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 5. สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นคร้ังที่ 2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 6. ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายใน 3 ปี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 7. นักศึกษาปริญญาเอกที่ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใน 3 ปี กรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญา
มหาบัณฑิต  หรือ ภายใน 5 ปี กรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิต 
 8. ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลา 
 9. ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา(กระท าความผิด) 

10. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา  
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 11. ไม่ลงทะเบียนรายวิชา หรือรักษาสภาพ หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในการศึกษาปกติ (ภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) 
 12. สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระตก 

13. ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
 14. ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7) 
 15. ตาย   

 

 นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 10 ,11 และ 13 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา  2  
ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอาจอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ 
โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีนี้นักศึกษาจะต้องเสีย
ค่าธรรมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
 
การเรียนรายวิชา  
 1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบตามหลักสูตร 
 2. ตรวจสอบผลการเรียนจากเว็บไซด์ในส่วนของนักศึกษาเอง 
 3. คอยติดตามผลการศึกษา 
 4. ตรวจสอบสถานภาพการเปน็นักศึกษา (รอพินิจ/พน้สภาพ) 
 5. หม่ันตรวจสอบปฏิทนิการศึกษาในแต่ละชว่งเวลาท าอะไรบ้าง 

 
การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผดิ 

 
 1. ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น ดังนี้ 
  1.1 ภาคทัณฑ์  
  1.2 พักการศึกษา  (ระยะเวลาที่ถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย) 
  1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 2. ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเก่ียวกับการสอบทุกประเภท คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 
  2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ใน
ภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 
  2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต หรือความผิดอย่างอื่นนอกจากข้อ  2.1 แล้ว ให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 
 

การลาออกจากการศึกษา 
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 ให้นักศึกษาที่ประสงคล์าออก ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวทิยาลัยก่อนการสอบประจ าภาค    
และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษายังคงมีสภาพเปน็นักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยทุกประการ 

การสอบภาษาต่างประเทศ 
 
 1. นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านการสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
 2.  นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 3.  บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทินการศึกษา  โดยแสดงผลการสอบ
เป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน) 
 4. นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษาและหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  4.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านการสอบศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SEPT) 
  4.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอกหลักสูตร 
  4.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต  ได้รับ
เกรดเป็น S 

4.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ที่ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B 
  4.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
รับรองมาตรฐาน 

 
ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนด 

 
สถาบัน ผลคะแนน 

TOEFL (paper based) ไม่ต่ ากว่า   500      คะแนน 

TOEFL (computer based) ไม่ต่ ากว่า   173      คะแนน 
TOEFL (internet based) ไม่ต่ ากว่า     61      คะแนน 

IELTS ไม่ต่ ากว่า    5.5      คะแนน 

TOEIC ไม่ต่ ากว่า   625      คะแนน 

CUTEP ไม่ต่ ากว่า    60      คะแนน 

TU-GET ไม่ต่ ากว่า   450      คะแนน 

SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) ไม่ต่ ากว่า  50 คะแนน (ป.โท) 
ไม่ต่ ากว่า  60 คะแนน (ป.เอก) 
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การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรอบรู้ 
 

 การสอบวัดคุณสมบัติ หมายถึงการสอบเพื่อวัดความรอบรู้ในวิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 1. นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
 2. นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด 

 
 การสอบประมวลความรอบรู้  ให้นักศึกษาซึ่งได้เรียนรายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
 1. นักศึกษาปริญญาโท แผน ก.  แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ หากหลักสู ตรก าหนดว่ามีการ
สอบประมวลความรอบรู้ 
 2. นักศึกษาปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
 นักศึกษาประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรอบรู้   
 1. นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือสาขาวิชา เพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรอบรู้ 
 2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรู้ ในแต่ละภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิในการสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรอบรู้ 
 4. ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U  หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 

การขอหนังสือราชการ 
 

 ในระหว่างการศึกษา/ท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถขอหนังสือราชการต่าง ๆ ได้ เพื่อ
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยยื่นค าร้องขอหนังสือราชการผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ จัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย  (ดังตัวอย่างในภาคผนวก) 
 1. หนังสือเชิญผู้ตรวจเคร่ืองมือวิจัย  ระบุ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ให้ชัดเจน 
 2. ทดลองเคร่ืองมือวิจัย ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายที่จะทดลองกับใคร ให้ชัดเจน 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล  ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูล 
 4. ขอข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานและข้อข้อมูลเก่ียวกับอะไร 
 5. ขอถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ  ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และถ่ายภาพเก่ียวกับอะไร 
 6. สนทนากลุ่ม ระบุค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล  วันเวลาสถานที่ เก่ียวกับเร่ืองอะไร 
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 7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอผ่านออนไลน์ 
 8. TRANSCIPT หรือใบรับรองวุฒิ  ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมเสียค่าใช้จ่าย 
 9. อื่น ๆ    
เอกสารข้อ 1-6 ต้องผ่านความเห็นชอบอาจารยท์ี่ปรึกษา และภาควิชา โดยระบุ   

การวัดผลและการประมวลผลการศึกษา  
 

การวัดผลการศึกษา 
 

 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาทีน่ักศึกษาได้ลงทะเบียนไวแ้ต่ละภาคการศึกษา เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่
ละภาคนักศึกษาจะมีสทิธิ์เข้าสอบไล่ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวชิานัน้มาแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด
ในภาคการศึกษานัน้  

 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 รายวิชา 
 - รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบ่งค่าระดับ A ,B+ ,B, C+, C, D+, D, F  
 - รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลไม่มีค่าระดับให้แสดงผลเป็น S (ผ่าน), U (ไม่ผ่าน) 
 - รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลเป็น  I (ไม่สมบูรณ์) , W (ถอนรายวิชา) , 
Au (ศึกษาไม่นับหน่วยกิต)  
 
 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 - การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการท าในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็น IP (มี
ความก้าวหน้า) , NP (ไม่มีความก้าวหน้า) 
 - การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดเป็น ดีมาก 
(Excellent), ด ี(Good), ผ่าน (Passed) , ตก (Failed) 

 
 การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
 -  นักศึกษาไม่ผา่นการสอบวัดผล 
 -  นักศึกษาไม่มีสทิธิ์เข้าสอบ 
 -  นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ 
 -  นักศึกษาไม่แก้ค่า I 
 -  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลยั 
 -  นักศึกษาไมไ่ด้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา   
 
นักศึกษาปริญญาเอก   แบบ 1 ผลการเรียนทุกวิชาเป็น S, Au  
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                              แบบ 2 ผลการเรียนทุกวิชาต้องไม่ต่ ากว่า B   
 
 
 
 
นักศึกษาปริญญาโท 
 1. รายวิชาบังคับ ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่) 
 2. รายวิชาบังคับเลือก  ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือก
เรียนวิชาอื่นในหมวดบังคับเลือก 
 3. รายวิชาเลือก  ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C  ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชา
อื่นในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชาก าหนด 
 4. รายวิชาเลือกเสรี  ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C 
 5. สอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ  ผลเป็น  S หรือ U 
 6. ภาษาต่างประเทศ  ผลเป็น  S หรือ U 
 7. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  ผลเป็น ดีมาก (Excellent)  ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed) 

 
ทุนการศึกษา 

 
 นักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาได้ตามชว่งเวลาที่บัณฑิตประกาศรับสมัครทุนทางเว็บของบณัฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  
 1. ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  1.1  ทุนงบประมาณแผ่นดิน 
  1.2  ทุนโบราณคดีทัศนาจร 
 2. ทุนอุดหนุนการศึกษา 
  2.1  ทุนราชกรีฑาสโมสร 
  2.2  ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบ
ข้าราชการ 
  2.3 ทุนจากเงินบริจาคจากากรประมูลถ่ายภาพบัณฑิต 
  2.4 ทุนกวาตราตระกูล ทนุคานธีตระกูล ทุนบี.เอ็น.ตาร์ตาร์  
 3. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  3.1 ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์  โดยการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ระดับชาติ และนานาชาติ 
  3.2 ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามการประกาศให้ทุน สมัครขอทุนและผลสรุปผู้ที่รบัทุนทางเว็บไชต ์
 ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย  3  ข้ันตอน ดังนี้  
 1.  สอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ ์ 
 2.  ขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3.  สอบวิทยานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
  
 
 
 
 

นักศึกษาขอตรวจรูปเล่ม ปรับแก้ไข 
และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารต่าง ๆ 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบจบ 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติปริญญา 

ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ (เป็นรายภาค/ปี/บุคคล)  ให้บัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
โดยผ่านความเห็นชอบ จากสาขาวิชา ภาควิชาและคณะวิชา 

นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
ตรวจเครื่องมือวิจัย ทดลองเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล 

นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
โดยย่ืนเรื่องก่อนวันสอบ 15 วันท าการ 
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ขั้นตอนที่ 1  สอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
   1. นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบลงทะเบียนในแบบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย หัวข้อเร่ือง  วันเวลา สถานที่สอบ คณะกรรมการไม่ต่ ากว่า 3 และไม่เกิน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
 2.  พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบโดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาและคณะวิชา เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย 
  การค้นคว้าอิสระ ด าเนินการสอบพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระเป็นการภายในภาควิชา/สาขาวิชา
โดยตรง ไม่ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  
  เมื่อด าเนินการสอบพิจารณาหัวข้อเรียบร้อยแล้ว อาจมีการแก้ไข นักศึกษาด าเนินการแก้ไขเสร็จพร้อม
เสนอประธานพิจารณาหัวข้อฯ เพื่อขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป 
   
ขั้นตอนที่ 2  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
 1. นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบลงทะเบียนขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย 
หัวข้อเรื่อง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาเท่านั้น  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  โดยมี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ตั้งแต่ 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ส่วนการค้นคว้า
อิสระมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 1 คน  
 2. พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบโดยผ่านความเห็นชอบประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อฯ ภาควิชา และ
คณะวิชา เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อฯและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระทันทีในช่วงที่มีการลงทะเบียนภาคต้นหรือปลาย  
 4. ภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา โดยช าระเงินค่าหน่วยกิตคร้ังแรกเท่านั้น  
 

** หมายเหตุ  นักศึกษาจะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้จะต้องเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ภาค
การศึกษา และมีหน่วยกิตสะสม จ านวน 12 หน่วยกิต ตามระเบียบข้อบังคับฯ นักศึกษาจะต้องอนุม้ติหัวข้อฯ ภายใน 
6 ภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 3 การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส าเร็จการศึกษา  
 1. เรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
 2. จะต้องเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร สอบผ่าน ภาษาอังกฤษและประมวลความรอบรู้/วัดคุณสมบัติแล้ว 
 3. นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบลงทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้ 
  3.1 ประธานการสอบคือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าภาควิชามอบหมาย   
  3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และร่วม (ถ้ามี)  
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  3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกสถาบัน (มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า     
รองศาสตราจารย์) 
  3.4 วัน เวลา สถานที่สอบ 
 4. พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบโดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ หัวหน้าภาควิชาและคณะวิชา  เสนอบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบ 15 วันท าการ พร้อมรายละเอียด
บุคคลภายนอกสถาบัน  
 5. บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมขออนุมัติต้นสังกัด 
           6. นักศึกษาส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (5 บท)  
          7. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสากลระดับชาติ หรือ นานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูล TCI / สมศ. ระดับปริญญาโท  หรือ ISI . SJR ,Scopus หรือ สมศ. ระดับบปริญญาเอก 
 8. นักศึกษาปรับแก้วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และจัดส่งวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามขั้นตอน
การขอส าเร็จการศึกษา  
 

การขอส าเร็จการศึกษา 
 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอส าเร็จการศึกษาได้ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. มีจ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรก าหนด 
 3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก. แบบ 1 และปริญญาเอก 
แบบ 1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
 4. นักศึกษาปริญญาโทได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชา ตามที่
หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ 
 5. นักศึกษาปริญญาเอกต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชา 
 6. ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S หรือ U 
 7. ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อบังคับฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 8. ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
 9. สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
 10. ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
 11. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม หรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สาธารณชน 
  - ปริญญาเอก ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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  - ปริญญาโท ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการด้วยวาจาหรือโปสเตอร์ 
 12. ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  
 13. มีความประพฤติดี 

ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
 
 1. เล่มวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม และไม่เข้าเล่ม จ านวน 1 ฉบับ 
 2. บทคัดย่อ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด (โดยมีลายมอืชื่อของนักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา) 
 3.  แผ่นบนัทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ เปน็ word 1 ไฟล์  และ pdf  1 ไฟล์  พร้อม
ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บนแผน่ 
 4. เอกสารการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  ป.เอก,ป.โท  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร 
  - ระดับชาติ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI, สมศ. 
  - ระดับนานาชาติ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SJR,ISI,Scopus, สมศ.    หรือ 
  ป.โท  ใบประกาศนียบัตรในการน าเสนอผลงานฉบบัจริง ส าเนาหน้าปกสารบัญทีไ่ด้รับการตีพิมพ์/ ลงพิมพ์
ใน Proceeding 
 5. บันทึกข้อมูลการตีพิมพ์/น าเสนอผลงานฯในระบบลงทะเบยีน   (http://www.reg.su.ac.th)   พร้อม 
  5.1 แนบไฟล์บทความวิจัยเป็น PDF 
  5.2 แนบไฟล์บทคัดย่อภาษาไทยเปน็ PDF 
  5.3 แนบไฟล์บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็น PDF 
 6. ค าร้องขอรับปริญญาและขอส าเร็จการศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา และ
คณะวิชาพร้อมช าระเงินคา่ CD จ านวน 400 บาท   
 7. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของบัณฑิตที่ท างานแลว้ ประเมินคุณภาพบัณฑติใน “แบบส ารวจคุณภาพ
บัณฑิต” ที่เว็บไซต์ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/alumni/main/ 
 8. กรอก “แบบส ารวจภาวะการมีงานท าฯ” และ “แบบส ารวจความพึงพอใจฯ”  ที่เว็บไซต์ศิษย์เก่าบัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/alumni/main/  
 9. ค าร้องขอรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์และใบรับรองวุฒิ ประมาณ 3 สัปดาห์ เมื่อส่งเอกสารทุกอย่าง
ครบถ้วน 
 
หมายเหตุ   โปรดติดตามผลสอบวิทยานิพน์/การค้นควา้อิสระ จากสาขาวิชาโดยด่วน   
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                                                   http://www.graduate.su.ac.th   
โทร.034-218-788 ต่อ 11 

 
 

ภาคผนวก 
 

วิธีการขอค าร้องออนไลน์ 
1. เข้าระบบลงทะเบียนที่ www.reg.su.ac.th ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบ 
2. คลิกเลือกขอเอกสารออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.su.ac.th/
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3. เลือกเข้าสู่หน้าเอกสารออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

4.เลือกสถานที่รับเอกสารและเลือกเอกสารที่จะขอกรอกลายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นกดขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            26 
 
 
 

1 

2 
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5. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นให้กดค าว่าพิมพ์ใบค าร้องเพื่อพิมพ์มาให้อาจารย์เซ็นและน ามาส่งบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
 

 
 
 

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /                                                       บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 

                                                                                  พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                     
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวชลธิชา   หอมฟุ้ง  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (กลุ่มการสอนภาษาไทย)  เข้าเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   ในภาค
การศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 25545  ขณะนี้ก าลังเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่           พฤษภาคม   พ.ศ.2556 
 
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
               รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
        รักษาราชการแทน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
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No.              /2013     The Graduate School Silpakorn  University 
         Sanamchandra Palace Campus 
         Nakhon Pathom 73000 
 
        
 This is to certify that  Miss Jaruwan  YINGYONG a student of the Graduate School, Silpakorn 
University. She is studying in the program of Master of Education (Teaching Social Studies). 

 

 Given on January 15, 2013. 
 
 

     
 (Asst.Prof.Chaiyos  Paiwithayasiritham, Ed.D.) 

                     Acting Dean  
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ตัวอย่างหนังสือราชการต่าง ๆ 
 
 
 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /               บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                      
                                                                   3 พฤษภาคม  2558 
 
เร่ือง   ขอเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
  
เรียน   นายประเดิม  ทับเอ่ียม 
 
 ด้วย นายอติฌาน  แสงค า  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง“ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม”   มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย   เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ์   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ตรวจเครื่องมือ
วิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าวด้วย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
                                                รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ฝา่ยวชิาการและวิจัย   
                                                   รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม  โทร. 0 3421 8788 
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                                                                พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                    

            4 พฤษภาคม  2558  
 

เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 
 ด้วย นางศศิมา  ทองทิพย์   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการ
ระบบสุขภาพ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด
นนทบุรี”  มีความประสงค์จะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มการพยาบาลประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยใน 
แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน  แผนกห้องผ่าตัด  และวิสัญญี แผนกผู้ป่วยวิกฤต  เพื่อประกอบการท าวิจัย ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวทดลองเครื่องมือวิจัยด้วย 
                            
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนเุคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
                                                รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ฝา่ยวชิาการและวิจัย   
                                                   รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม  โทร. 0 3421 8788 

    

 

ที่ ศธ 0520.107(นฐ)                   บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 

                                                                 พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                    

              12   พฤษภาคม  2558  
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เรียน   ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  

 ด้วย นางสาวนวพร  นาคนาเกร็ด  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การน าเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูล
จากอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยของท่าน เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ  เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่
นักศึกษาด้วย 

                            
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
            

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ฝ่ายวชิาการ 

              รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม  โทร. 0 3421 8788 
 
 
 
 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /                                              บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                    

             1  มีนาคม  2558 
 

เร่ือง   ขอถ่ายภาพ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 
 
 ด้วย นางสาวอรสา  กุนศิลา  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ก าลังท าวิทยานิพนธ์   เร่ือง  “การนิเทศการสอนแบบเพื่อน
ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”   มีความ
ประสงค์จะขอถ่ายภาพเก่ียวกับการสนทนากลุ่ม เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้ถ่ายภาพแก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย     
                            
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
         

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม  โทร. 0 3421 8788 
 
 
 
 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ)                                            บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                              พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                    

               1  มีนาคม  2558  
 

เร่ือง   เชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 
 
 ด้วย นางสาวอรสา  กุนศิลา นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ก าลังท าวิทยานิพนธ์   เรื่อง  “การนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”   มี
ความประสงค์จะขอเชิญท่านเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนคงทองวิทยา เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านโปรดเข้าร่วมสนทนากลุ่มตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  
                            
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 

                                              ขอแสดงความนับถือ  
 
 
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม  โทร. 0 3421 8788 
 
 
 

ที่ ศธ  0520.107 (นฐ) /                                              บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 

                                                             พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000                                                                                 
                          

          29  เมษายน  2558  
 

เร่ือง   ขอสัมภาษณ ์
  
เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  บุญลือ 
 
                       ด้วย นางสาวนวพร  นาคนาเกร็ด   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง  “การ
น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ” มีความประสงค์จะขอ
สัมภาษณ์ท่าน เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์
จากท่านโปรดให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย 
                      
                      จึงเรียนมาเพือ่โปรดอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
        

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
                            รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวชิาการและวิจัย   

                                                     รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                 
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435  
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 
 
ล าดับที ่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 

1 ค่าใบสมัครและคู่มือการสมัคร (ชุดละ) 100 100 100 

2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (สาขาวิชาละ) 500 500 500 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระคร้ังแรกคร้ังเดียว 
1 ค่าขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 600 600 600 

2 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 50 50 50 

3 ค่าประกันของเสียหาย    

 
- สาขาวชิาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 3,000 3,000 - 

- สาขาวชิาในคณะอื่นๆ 400 400 400 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษา 
1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาละ) 1,000 1,000 1,000 

2 ค่าบ ารุงห้องสมุด (ภาคการศึกษาละ) 800 800 800 

3 ค่าบริการสุขภาพ (ภาคการศึกษาละ) 100 100 100 

4 ค่าบริการคอมพิวเตอร์ (ภาคการศึกษาละ) 500 500 500 

5 
 

ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน 
(ภาคการศึกษาละ) 

 
50 

 
50 

 
50 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายครั้ง 
1 ค่าปรับลงทะเบยีนช้า/ ช าระเงนิช้า (วันละ) 50 50 50 

2 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300 300 

3 
 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพัก 
การศึกษา (ภาคการศึกษาละ) 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

4 ค่าขอคืนสภาพการเปน็นักศึกษา 1,500 1,500 1,500 
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5 ค่าสอบภาษาตา่งประเทศ (ครั้งละ) 400 400 400 

6 ค่าสอบประมวลความรอบรู้ (คร้ังละ) 1,000 500 - 

7 ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (คร้ังละ) 1,000 - - 

8 ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา 600 600 600 

 
 

ล าดับที ่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

9 
 
 

ค่าใบรับรองผลการศึกษา/ ใบรบัรองการ 
ส าเร็จการศึกษา/ ใบแทนปริญญาบัตร 
(ชุดละ) 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

10 ค่าเบี้ยประกันอบุัติเหตุ (ปีละ) 150 150 150 

 

หมายเหตุ   
1. นักศึกษาช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษาปกติ จ านวน 2,450 บาท  ยกเว้น ภาค

การศึกษาแรกช าระจ านวน 3,500 บาท  ส าหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ช าระจ านวน 6,100 บาท  
2. ค่าธรรมเนียมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ/รายวิชา/วิทยานิพนธ์  
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ทีไ่ม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ทีใ่ช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

ระดับปรญิญาดษุฎีบัณฑิต    
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      

ทัศนศิลป ์ 40,000 
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย 

(ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์       

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 30,000 1,000/2,000 1,200 

คณะโบราณคด ี       
โบราณคด ี 30,000 1,200/2,000 1,200 

จารึกศึกษา 10,000 1,000/2,000 1,000 

สันสกฤตศึกษา 10,000 1,000/2,000 1,000 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ  30,000 1,000/2,000 1,000 

คณะอักษรศาสตร์       
ภาษาไทย 30,000 1,000/1,000 1,000 

ประวัติศาสตร์ 30,000 1,000/1,000 1,000 

คณะศึกษาศาสตร์       

การบริหารการศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 

การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย์ 20,000 1,000/2,000 1,000 

หลักสูตรและการสอน 30,000 1,000/2,000 1,000 
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พัฒนศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ทีไ่ม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ทีใ่ช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

คณะวิทยาศาสตร ์       
เคมีอินทรีย ์ 30,000 1,000/2,000 2,000 

ฟิสิกส ์  5,000 1,000/2,000 500 

คณิตศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาติ) 25,000 2,000/2,000 2,000 

ชีววิทยา 20,000 1,000/1,000 1,000 

จุลชีววิทยา 8,000 300/500 500 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 50,000 1,000/2,000 2,000 

เคมีชีวอนินทรีย ์(หลักสูตรนานาชาติ) 25,000 2,000/2,000 2,000 

นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 30,000 1,000/2,000 2,000 

คณะเภสัชศาสตร ์       

วิทยาการทางเภสัชศาสตร ์ 10,000 1,000/1,700 1,700 

เทคโนโลยีเภสชักรรม 10,000 1,000/1,700 1,700 

เภสัชศาสตร์สงัคมและการบริหาร 10,000 1,000/1,700 1,700 

วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10,000 1,000/1,700 1,700 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 25,000 2,000/3,000 2,000 

วิศวกรรมเคมี 20,000 500/700 500 

เทคโนโลยชีีวภาพ 20,000 500/700 500 
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เทคโนโลยีอาหาร 20,000 500/700 500 

วิศวกรรมพลังงาน 20,000 500/700 500 

คณะวิทยาการจัดการ       
การจัดการ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

 
 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ทีไ่ม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ทีใ่ช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

ระดับปรญิญามหาบัณฑิต       

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      
ทัศนศิลป ์    
     - แผน ก แบบ ก 1 9,000 500/800 50,000 

(ภาคการศึกษาละ) 

     - แผน ก แบบ ก 2 9,000 500/800 800/- 

ทฤษฎีศิลป ์ 9,000 500/800 800/- 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์       

การออกแบบชุมชนเมือง 10,000 500/700 500/300 

สถาปัตยกรรม 10,000 500/700 500/300 

สถาปัตยกรรมไทย 10,000 500/700 500/- 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 10,000 500/700 500/300 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 10,000 500/700 500/- 

ภูมิสถาปัตยกรรม 10,000 500/700 500/300 

คณะโบราณคด ี       

โบราณคด ี 5,000 500/700 500/500 

จารึกศึกษา 7,000 700/700 700/700 

สันสกฤตศึกษา 7,000 700/700 700/700 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 7,500 500/700 500/500 
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การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 5,000 500/700 500/500 

คณะมัณฑนศิลป์       

การออกแบบผลิตภัณฑ ์ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ทีไ่ม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ทีใ่ช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

คณะอักษรศาสตร์       

ประวัติศาสตร์ 5,000 500/500 500/500 

ภาษาไทย  5,000 500/500 500/- 

วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 5,000 500/500 500/- 

คณะศึกษาศาสตร์       
การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย์  4,500 500/800 800/300 

การบริหารการศึกษา  4,500 500/800 800/300 

หลักสูตรและการนิเทศ 4,500 500/800 800/- 

การสอนภาษาอังกฤษ 4,500 500/800 800/- 

การสอนภาษาไทย 4,500 500/800 800/- 

การสอนสังคมศึกษา 4,500 500/800 800/300 

จิตวิทยาชุมชน 4,500 500/800 800/- 

จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 4,500 500/800 800/300 

เทคโนโลยีการศึกษา 4,500 500/800 800/300 

พัฒนศึกษา 4,500 500/800 800/300 

หลักสูตรและการสอน 4,500 500/800 800/300 

วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 4,500 500/800 800/- 

คณะวิทยาศาสตร ์       

เคมีศึกษา  5,000 300/500 500/- 
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เคมีอินทรีย ์ 5,000 300/500 500/- 

เคมีวิเคราะห์ 5,000 300/500 500/- 

ฟิสิกส ์ 3,000 300/500 300/- 

ชีววิทยา 5,000 300/500 500/- 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ทีไ่ม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ทีใ่ช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

จุลชีววิทยา 5,000 300/500 500/- 

สถิติประยุกต ์ 5,000 300/500 500/300 

คณิตศาสตร ์ 5,000 300/500 500/- 

คณิตศาสตร์ศึกษา 5,000 300/500 500/300 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 10,000 1,000/1,000 1,000/1,000 

คณะเภสัชศาสตร ์       

เภสัชกรรมคลินิก 5,000 1,000/1,200 1,200/300 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 5,000 1,000/1,200 1,200/300 

วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (ภ.ม.) 5,000 1,000/1,700 1,700/- 

วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วท.ม.) 5,000 1,000/1,700 1,700/- 

เภสัชศาสตร์สงัคมและการบริหาร 5,000 1,000/1,200 1,700/300 

สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 5,000 1,000/1,700 1,700/- 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 15,000 500/700 500/300 

วิศวกรรมเคมี 15,000 500/700 500/- 

เทคโนโลยชีีวภาพ 10,000 500/700 500/300 

เทคโนโลยีอาหาร 10,000 500/700 500/300 

การจัดการงานวิศวกรรม 10,000 500/700 500/- 

วิศวกรรมพลังงาน 10,000 500/700 500/- 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      

สัตวศาสตร ์ 20,000 500/1,000 500 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ทีไ่ม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ทีใ่ช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

บัณฑิตวิทยาลัย    

สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 5,000 500/800 800/500 
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

 
หมายเหตุ 
 1. ค่าธรรมเนียมพิเศษเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  1.1  ระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ยกเว้น 

 (1) สาขาวชิาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (สาขาวิชาทัศนศลิป์) ให้ช าระทุก 
ภาคการศึกษา จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 

 (2) สาขาวชิาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรียกเก็บตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
 ก) แบบ 1.1 เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 
 ข) แบบ 1.2 เรียกเก็บไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา 
 ค) แบบ 2.1 เรียกเก็บไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา 
 ง) แบบ 2.2 เรียกเก็บไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา 

  1.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรียกเก็บไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา ยกเว้นสาขาวิชาในคณะ 
อักษรศาสตร์  เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 
 2. ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย  

 2.1 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป์ 
    ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวชิาเรียนใน
รายวิชาอืน่นอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระคา่ลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะ
วิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 
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    ทั้งนี้ไม่รวมคา่ธรรมเนียมพิเศษที่ต้องช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  2.2 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
    ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย เรียกเก็บตามแบบการศึกษา   ดงันี้ 
    ก) แบบ 1.1 ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ  45,000   บาท 
       ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 
15,000 บาท จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
 
 
    ข) แบบ 2.1 ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ  48,000   บาท 
        ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 7 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 
15,000 บาท จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
    ค) แบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ  46,000   บาท 
         ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน  8 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
15,000 บาท จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
                       ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษา
ต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย   
          ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ให้นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมในอัตรหน่วยกิตละ 1,500 บาท  
  2.3 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
    ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 500,000 บาท โดยแบ่งช าระเปน็งวด ดงันี้ 
    - ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวน 90,000 บาท 
    - ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวน 90,000 บาท 
    - ภาคการศึกษาที่ 3  จ านวน 80,000 บาท 
    - ภาคการศึกษาที่ 4  จ านวน 80,000 บาท 
    - ภาคการศึกษาที่ 5  จ านวน 80,000 บาท 
    - ภาคการศึกษาที่ 6  จ านวน 80,000 บาท 
    อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ต้องช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  
30,000 บาท จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
 
  2.4  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวชิาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลยัหรือที่คณะวิชานัน้ก าหนดดว้ย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจา่ย  
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  2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม ค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 27,550 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย  
 3. รายวิชาการศึกษาภาคสนาม คณะโบราณคดี หน่วยกิตละ 1,000 บาท 
 4.  ค่าธรรมเนียมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการพิเศษ 
 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
นานาชาต ิ

หลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
นานาชาต ิ

หลักสูตรภาษาไทย 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 
1 
 

ค่าใบสมัครและคู่มือการสมัคร 
ซื้อด้วยตนเอง/ไปรษณยี์ (ชุดละ) 

 
200/250 

 
200/250 

 
200/250 

 
200/250 

 
200/250 

2 
 

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 
(สาขาวชิาละ) 

 
1,200 

 
1,200 

 
1,200 

 
1,200 

 
1,200 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระคร้ังแรกคร้ังเดียว 
1 ค่าขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 600 600 600 600 600 

2 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 50 50 50 50 50 

3 ค่าประกันของเสียหาย      

 
- สาขาวชิาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 - สาขาวชิาในคณะอื่นๆ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษา 
1 
 

ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย   
ภาคการศึกษาปกติ/ฤดูร้อน 

2,000/ 
1,000 

2,000/ 
1,000 

2,000/ 
1,000 

2,000/ 
1,000 

2,000/ 
1,000 

2 
 

ค่าบ ารุงห้องสมุด  
(ภาคการศึกษาละ) 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 
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3 
 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์  
(ภาคการศึกษาละ) 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

4 
 

ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน 
(ภาคการศึกษาละ) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
นานาชาต ิ

หลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
นานาชาต ิ

หลักสูตรภาษาไทย 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายครั้ง 
1 
 

ค่าปรับลงทะเบยีนช้า/ ช าระเงนิ
ช้า (วนัละ) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

2 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300 300 300 300 

3 
 
 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 
/ลาพักการศึกษา  
(ภาคการศึกษาละ) 

 
 

2,000 

 
 

10,000 

 
 

2,000 

 
 

10,000 

 
 

2,000 

4 ค่าขอคืนสภาพการเปน็นักศึกษา 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

5 ค่าสอบภาษาตา่งประเทศ      

 
- สาขาวชิาในคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
400 

 
2,000 

 
400 

 
2,000 

 
- 

 - สาขาวชิาในคณะอื่นๆ 400 1,000 400 1,000 - 

6 ค่าสอบประมวลความรอบรู ้ 1,000 2,000 500 2,000 - 

7 ค่าสอบวัดคุณสมบัต ิ 1,000 1,000 - - - 

8 ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

9 
 
 

ค่าใบรับรองผลการศึกษา/ 
ใบรับรองการส าเร็จการศึกษา/  
ใบแทนปริญญาบัตร (ชุดละ) 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

10 ค่าเบี้ยประกันอบุัติเหตุ (ปีละ) 150 150 150 150 150 
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หมายเหตุ   
 1. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษาปกติ จ านวน 3,550 บาท  ยกเว้น  
ภาคการศึกษาแรกช าระจ านวน 5,200 บาท ส าหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ช าระจ านวน 7,200 บาท  

2. ค่าธรรมเนียมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ/รายวิชา/วิทยานิพนธ์  
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่า 

ธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วสัดุสิน้เปลือง 

วิทยานพินธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

ระดับปรญิญาดษุฎีบัณฑิต    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์       
การจัดการมรดกทาง 
สถาปัตยกรรมฯ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000 6,000/6,000 6,000 

คณะมัณฑนศิลป์       

ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 50,000 5,000/5,000 5,000 

คณะศึกษาศาสตร์       
การบริหารการศึกษา 30,000 2,000/4,000 2,000 
การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา
มนุษย ์ 20,000 2,000/4,000 2,000 

หลักสูตรและการสอน 30,000 2,000/4,000 2,000 

พัฒนศึกษา 30,000 2,000/4,000 2,000 

คณะวิทยาศาสตร ์       

นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 20,000 2,000/2,000 2,000 

คณะวิทยาการจัดการ       
การจัดการ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

ระดับปรญิญามหาบัณฑิต       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์       

การจัดการโครงการก่อสร้าง 25,000 1,500/1,500 2,500/2,500 
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การจัดการมรดกทาง 
สถาปัตยกรรมฯ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000 6,000/6,000 6,000/6,000 

การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 20,000 1,500/1,500 2,000/2,000 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 20,000 1,500/1,500 2,500/2,500 

 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่า 

ธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วสัดุสิน้เปลือง 

วิทยานพินธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

คณะโบราณคด ี       

โบราณคด ี 5,000 1,200/2,000 1,200/1,200 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 10,000 1,200/2,000 1,200/1,200 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 5,000 1,200/2,000 1,200/1,200 

คณะมัณฑนศิลป์       

ศิลปะการออกแบบ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์ 15,000 2,000/2,000 2,000/2,000 

การออกแบบเครื่องประดับ 15,000 2,000/2,000 2,000/- 

คณะอักษรศาสตร์       

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 20,000 1,200/1,200 1,200/1,200 

คณะศึกษาศาสตร์       
การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา
มนุษย ์ 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

การบริหารการศึกษา  4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

หลักสูตรและการนิเทศ 4,500 1,200/2,000 1,200/- 

การสอนภาษาอังกฤษ 4,500 1,200/2,000 1,200/- 

การสอนภาษาไทย 4,500 1,200/2,000 1,200/- 

การสอนสังคมศึกษา 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

จิตวิทยาชุมชน 4,500 1,200/2,000 1,200/- 

จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

เทคโนโลยีการศึกษา 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 
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พัฒนศึกษา 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

หลักสูตรและการสอน 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 4,500 1,200/2,000 1,200/- 

 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่า 

ธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วสัดุสิน้เปลือง 

วิทยานพินธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

คณะวิทยาศาสตร ์       

เคมีศึกษา  20,000 1,200/2,000 1,200/- 

คณิตศาสตร์ศึกษา 20,000 1,200/1,200 1,200/1,200 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 20,000 2,000/2,000 2,000/2,000 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15,000 2,000/4,000 2,000/2,000 

นิติวิทยาศาสตร ์ 20,000 2,000/2,000 2,000/2,000 

คณะเภสัชศาสตร ์       

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 32,450 3,000/3,000 3,000/3,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 20,000 1,200/2,000 4,000/4,000 

เทคโนโลยชีีวภาพ 20,000 1,200/2,000 4,000/4,000 

เทคโนโลยีอาหาร 20,000 1,200/2,000 4,000/4,000 

การจัดการงานวิศวกรรม 15,000 1,200/2,000 3,000/3,000 

วิศวกรรมพลังงาน 15,000 1,200/2,000 3,000/3,000 

คณะวิทยาการจัดการ       

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 20,000 1,200/1,200 1,200/1,200 

บริหารธุรกิจ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 20,000 1,200/1,200 1,200/1,200 

คณะดุริยางคศาสตร์       

สังคีตวิจัยและพัฒนา ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     

สัตวศาสตร ์ 30,000 500/1,000 2,000/- 
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คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

ทัศนศิลปศึกษา 12,000 1,400/2,000 2,000/2,000 

 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่า 

ธรรมเนียมพิเศษ   
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วสัดุสิน้เปลือง 

วิทยานพินธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

บัณฑิตวิทยาลัย    

สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 10,000 1,200/2,000 2,000/2,000 
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

 
หมายเหตุ 
 1. ค่าธรรมเนียมพิเศษเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
  1.1  ระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต  เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ยกเว้น 
     (1) หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวชิาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 (2) หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะมัณฑนศิลป์ (สาขาวชิาศิลปะการออกแบบ) ให้ช าระทกุภาค
การศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  1.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต  เรียกเก็บไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา ยกเว้น 

 (1) สาขาวชิาทัศนศิลปศึกษา เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา   
 (2) สาขาวชิาในคณะมัณฑนศิลป์ ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   
 (3) หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวชิาการจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 2. ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย  

    2.1 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
      - สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
     ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย เรียกเก็บตามแบบการศึกษา   ดงันี้ 

ก) แบบ 1.1 ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ  46,000   บาท 
         ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 20,000 บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
     ข) แบบ 2.1 ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ  48,000   บาท 
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         ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 7 ภาคการศึกษา  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 20,000 บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 
     ค) แบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ  48,000   บาท 
         ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษา  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 20,000 บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
     ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวชิาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด 
นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบยีนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย   
     ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรอ่ืนทีมคีวามประสงค์จะลงทะเบยีนวชิาเรียนรายวิชาในสาขาวชิา
สถาปัตยกรรม ให้นักศึกษาช าระลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 1,500 บาท  
  2.2  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 500,000 บาท โดยแบ่งช าระเปน็งวด ดงันี้ 
 - ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 90,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 90,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 3 จ านวน 80,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 4 จ านวน 80,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 5 จ านวน 80,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 6 จ านวน 80,000 บาท 
 อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ต้องช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  

30,000 บาท จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
  2.3 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

 ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวชิาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลยัหรือที่คณะวิชานัน้ก าหนดดว้ย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจา่ย  
  2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   

 -   ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 190,000 บาท ให้แบ่งช าระดังนี ้
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
  ภาคการศึกษาที่ 3 และ 4 ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  ทั้งนี้หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรแลว้ ตอ้งช าระค่าลงทะเบียนให้ครบถ้วน

ตามค่าใช้จา่ยตลอดหลักสูตร 
    - ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมของคณะวิชาอื่น ให้นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่
มหาวิทยาลยัประกาศก าหนด 
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  2.5  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

 - ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เว้นแต่นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ และมีจ านวนหน่วยกิตเหลือไม่เกิน 6 หน่วยกิต ให้ช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 30,000 
บาท 

 - ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาของคณะอื่น ให้นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิชานั้นก าหนด 
  2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 46,450 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียน
เพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย  
 3.  รายวิชาการศึกษาภาคสนาม คณะโบราณคดี  หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
 4.  ค่าธรรมเนียมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง       
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ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียน 
 
 1. นักศึกษาสามารถท าการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะน านักศึกษาไปสู่
จอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
 

 2. จากรูป แสดงจอภาพรับลงทะเบียน ทางด้านซ้ายของรูปจะมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในการลงทะเบียน 
เช่น การแสดงหลักสูตร, ค้นหารายวิชาเพื่อน ามาลงทะเบียน, ค านวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการลงทะเบียน,  แสดง
ตารางเรียน/สอนของการลงทะเบียน และการยืนยันการลงทะเบียน 

 3. วิธีใช้งาน 

  -   นักศึกษาใช้เม้าส์คลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” 

1. กรอกรหสัวิชา,  
   (หน่วยกิต) และ 
   กลุม่เรียน 
 

2. คลิกที่ปุ่ ม “บนัทกึ” 
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  - ใส่รหัสวิชา หน่วยกิตและกลุ่มทีต่้องการจะลงทะเบียนลงในช่องว่าง นักศึกษาระบุจ านวนหน่วยกิตใน
กรณีของรายวิชาวิทยานิพนธ,์ รายวิชาสะสมหน่วยกิต 
  - กดปุ่ม “บันทึก”  
 
 4. ระบบจะท าการตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับข้อมูลที่นักศึกษาใส่เข้ามา ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นระบบจะ
แสดงข้อความเตือนเป็นสีแดง เช่น รายวิชาไม่เปิดสอน ตารางเรียน/ตารางสอบซ้ าซ้อน เป็นต้น  ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาส่งลงสู่ฐานข้อมูลค าขอลงทะเบียน รายวิชาต่างๆที่นักศึกษาใส่ในส่วนนี้เป็นเพียงการเตรียมการ
ลงทะเบียนเท่านั้น เพราะฉะนั้นนักศึกษายังสามารถท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนได้
ตลอดเวลา เนื่องจากข้อมูล 
 5. รายวิชาที่นักศึกษาป้อนเข้ามายังไม่ได้มีการประมวลผลจริง การตัดที่นั่งยังไม่เกิดขึ้น การลงทะเบียนจะ
ส าเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาท าการ ยืนยันการลงทะเบียน เท่านั้น  
 

 
 
 6. นักศึกษาสามารถลบรายวิชาออกจากหน้าจอรับลงทะเบียนไดโ้ดยการคลิ้กที่ค าว่า  [ ลบ ]  ซึ่งแสดงต่อ
จากกลุ่มเรียนของรายวิชาที่ต้องการจะลบ นักศึกษาสามารถป้อนรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนได้เร่ือยๆ ระบบจะท า
การนับจ านวนหน่วยกิตรวมให้ ถ้าหน่วยกิตรวมมีจ านวนมากเกินกว่าเกณฑ์ ระบบจะแสดงข้อความเตือนนักศึกษาเปน็สี
แดง นักศึกษาสามารถลบรายวชิาบางวชิาออกได้โดยการคลิ้กทีค่ าว่า [ ลบ ] ดังเช่นที่กลา่วมา  นอกจากการป้อนรายวชิา

นกัศกึษาคลิกที่ค าวา่ 
[ลบ] เพ่ือลบรายวิชาที่
ไมต้่องการออกจาก
รายการขอลงทะเบียน
เรียน 

นกัศกึษาคลิกที่รหสัวิชา
เพ่ือแสดงข้อมลูตา่งๆของ
รายวิชานัน้ๆเชน่ วนัเวลา
เรียน จ านวนเปิดรับ
ลงทะเบียน ฯลฯ 
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โดยตรงแล้วกดปุ่มบันทึกแล้ว นกัศึกษายังสามารถป้อนรายวชิาที่ต้องการจะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้โดยวิธีอืน่ๆอีก
ดังต่อไปนี ้
  - เลือกรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนจากเมนู “แสดงหลักสูตร” 
  - เลือกรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนจากเมนู “ค้นหารายวิชา” 
 
แสดงหลักสูตร 
 นักศึกษาเลือกเมนู “แสดงหลักสูตร” เพื่อแสดงโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาเอง โดยระบบจะท าการ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหวา่งรายวชิาในโครงสร้างหลักสตูรกับรายวิชาที่เปดิสอน ถ้ารายวิชาที่เปิดสอนมีอยู่ในโครงสร้าง
หลักสูตร ระบบจะแสดงรหัสวชิาด้วยตัวอักษรขีดเส้นใต้ นักศึกษาสามารถคลิ้กที่รหัสวิชาดังกลา่วเพื่อแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับกลุ่มเรียนที่เปิดสอน จ านวนเปิดรบั ฯลฯ ดงัรูปต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.12 ค้นหารายวิชา 
  
 
 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเมนู “ค้นหารายวิชา” เพื่อค้นหาวิชามาท าการ
ลงทะเบียนได้ ขั้นตอนการค้นหารายวิชานี้มีวิธีการใช้เช่นเดียวกันกับเมนู “ค าอธิบายรายวิชา” แต่จะมีข้อแตกต่างกันหนึ่ง
อย่างคือ เมื่อนักศึกษาค้นหาและได้รายวิชาที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาดังกล่าว เช่น จ านวน
เปิดรับ จ านวนหน่วยกิต กลุ่มเรียนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วันเวลาเรียน อาจารย์ผู้สอน และข้อความว่า [ เลือก ] 
ปรากฏอยู่ท้ายกลุ่มเรียนแต่ละกลุ่ม นักศึกษาสามารถคลิ้กที่ข้อความดังกล่าวเพื่อท าการเลือกรายวิชาพร้อมทั้งกลุ่มเรียนที่
ต้องการน าไปใส่ในฐานข้อมูลรับลงทะเบียน ทันทีที่นักศึกษาคลิ้กที่ค าว่า [ เลือก ]  ระบบจะแสดงการรับลงทะเบียน 
นักศึกษาจะพบว่ามีรายวิชาใหม่ที่นักศึกษาได้เลือกไว้ปรากฏอยู่ด้วย 

นกัศกึษาสามารถคลิกที่
รหสัวิชาเพ่ือแสดง
รายละเอียดของวิชานัน้ๆ 

คลิกที่เมน ู“ถอยกลบั” 
เพ่ือถอยกลบัไปที่
หน้าจอรับลงทะเบียน 
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 ตัวอย่าง สมมติว่า ขณะนี้นักศึกษาอยู่ที่หน้าจอรับลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา LITERARY 
APPRECIATION    แต่นักศึกษาจ ารหัสวิชาไม่ได้ นักศึกษาสามารถกระท าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 - คลิกที่เมนู “ค้นหารายวชิา” 
 - ในช่องชื่อวิชา นักศึกษาพิมพ์ค าว่า Lit* 
 - คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” 

 

- ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาออกมาบนหน้าจอ ซึ่งนักศึกษาจะพบว่ารายวิชา 
LITERARY APPRECIATION  มีรหัสวิชาคือ 080117 มีจ านวนหน่วยกิตเป็น 2  ให้นักศึกษาคลิ้กที่รหัสวิชาเพื่อแสดง
รายละเอียดต่างๆของวิชานี้ เช่น จ านวนรับลงทะเบียน วันเวลาเรียน/สอบ อาจารย์ที่สอน กลุ่มเรียนที่เปิดสอน 
 

คลิกที่รหสัวิชา 080117  เพ่ือ
แสดงรายละเอียดของวิชา 

LITERARY 
APPRECIATION 

พิมพ์ข้อความ Lit* ลงใน
ชอ่งช่ือวิชา แล้วคลิกที่ปุ่ ม 
“ค้นหา” 

คลิก้ที่เมน ู“ถอยกลบั” ถ้า
ต้องการย้อนกลบัไปที่หน้าจอ
รับลงทะเบียน 
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- จากนั้นให้นักศึกษาคลิกที่ค าวา่ [ เลือก ] ส าหรับกลุ่มเรียนทีต่้องการ 

 
 
  
ค านวณค่าใช้จ่าย 
 ในขณะที่นักศึกษาเตรียมการลงทะเบียนอยู่นี้ นักศึกษาสามารถท าการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของการ
ลงทะเบียนในครั้งนี้ได้ตลอดเวลา โดยการเลือกเมนู “ค านวณค่าใช้จ่าย” จากหน้าจอรับลงทะเบียน ระบบจะท าการ
ค านวณเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะประกอบไปด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยประกันสวัสดิการ รวมถึงมีการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน 

วิธีใช้งาน 
 - คลิกที่เมนู “ค านวณคา่ใช้จ่าย” จากหน้าจอรับลงทะเบียน 
 - ระบบจะแสดงภาระค่าใช้จา่ยของการลงทะเบียนทีน่ักศึกษาไดเ้ตรียมไว้ หลังจากทีน่ักศึกษาไดดู้ข้อมูล
ดังกล่าวแล้วนักศึกษาสามารถถอยกลับไปที่หน้ารับลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่เมนู “ถอยกลับ” ดังรูปต่อไปนี ้
 
 
 
 
    

คลิกที่ค าวา่ [ เลือก ] เพ่ือ
เลือกลงทะเบียนใน
รายวิชา 080117 กลุม่ที่ 
00 
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2.17 ยืนยันการลงทะเบียน 

  
 
 
 
 
 
 ณ ขณะที่นักศึกษาป้อนข้อมูลให้กับระบบในขณะที่อยู่ที่หน้าจอรับลงทะเบียนนัน้ ระบบถือว่าเป็นเพียงการ
เตรียมการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ข้อมูลยังไม่ได้มีการน าไปประมวลผล จนกวา่นักศึกษาจะสั่งท าการยืนยนัการ
ลงทะเบียน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาท าการยืนยนัการลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จเท่านั้น 
 ข้อควรระวัง หลังจากที่เสร็จสิน้การยืนยันผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว นักศึกษาจะต้องช าระเงนิค่าใช้จ่ายตา่งๆที่เก่ียวกับการลงทะเบียนในครั้งนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่เมน ู“ถอยกลบั” 
เพ่ือย้อนกลบัไปที่หน้าจอ
รับลงทะเบียนเรียน 

ตวัเลขสรุปยอด
ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนครัง้นี ้
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วิธีใช้งาน 
 - จากหน้าจอรับลงทะเบียน ให้นกัศึกษาคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” 
 - นักศึกษากรุณาตรวจสอบรายวชิาตา่งๆ พร้อมทั้งวนัเรียน/วันสอบให้เรียบร้อย  ดูรูประกอบต่อไปนี้ 

 
 
 - เมื่อนักศึกษามั่นใจแล้วว่ารายวชิาที่ต้องการลงทะเบียนนั้นถูกตอ้ง ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ยืนยนัการ
ลงทะเบียน” ในกรณีที่การลงทะเบียนเปน็ผลส าเร็จระบบจะแสดงหน้าจอรูปต่อไปนี้ 

ถ้ายงัไมแ่น่ใจให้คลิกที่เมน ู
“ถอยกลบั” เพ่ือกลบัไปที่
หน้าจอรับลงทะเบียนเรียน 

ระบบท าการสรุปรายวิชาที่
นกัศกึษาต้องการลงทะเบียน
ในครัง้นีใ้ห้นกัศกึษา

ส ำคัญมำก ให้นกัศกึษา คลิกทีปุ่่ ม 
“ยืนยนัการลงทะเบียน” เม่ือ
นกัศกึษาได้ตรวจสอบรายวิชาตา่งๆ
แล้ว 
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 หากระบบมีการแสดงผลเป็นอย่างอื่นแสดงว่าระบบไม่สามารถท าการลงทะเบียนให้นักศึกษาได้ อาจจะมีผล 
เนื่องมาจากที่นั่งเต็ม, นักศึกษาไม่มีสิทธิในการยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเอง ฯลฯ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีสิทธิในการ
ยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเองให้นักศึกษาติดต่อกับ ส่วนกรณีอื่นๆนักศึกษาจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆแล้วย้อนกลับ
มาท าการยืนยันการลงทะเบียนอีกคร้ังจนกว่าจะส าเร็จ 
 หมายเหตุ เมื่อเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว เมนู “ลงทะเบียน” จะหายไปจากระบบ ถ้าเมื่อใดถึง
ช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” จะปรากฏแทน 

 
ผลลงทะเบียน 
 หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ผลลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู “ผล
ลงทะเบียน” 
 - หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน 
 - ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงไว้ใน
ป/ีภาคการศึกษาปัจจุบัน 

นกัศกึษาคลิกที่ปุ่ ม “ผล
ลงทะเบียน” เพ่ือดผูล
การลงทะเบียนเรียน 

คลิกที่เมน ู“ถอยกลบั” เพ่ือ
ย้อนกลบัไปที่หน้าข่าว
ประกาศถึงนกัศกึษาเอง 
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- ตารางแสดงประวตัิการลงทะเบยีน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจบุัน ซึ่ง
อาจจะประกอบไปด้วย การท ารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นตน้ 

 
 - เมื่อดูผลการลงทะเบยีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคลิ้กที่เมน ู“ถอยกลับ” ระบบจะน านักศึกษากลับไปสู่
หน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา พร้อมกับแสดงข้อความวา่ “นักศึกษามีหนี้ค้างช าระ” ดังรูปต่อไปนี ้

คลิก้ที่เมน ู“ถอยกลบั” เพ่ือ
ย้อนกลบัไปที่หน้าจอข่าว
ประกาศถึงนกัศกึษา 

ระบบแสดงรายวิชาที่
นกัศกึษาลงทะเบียนไว้ในปี/
ภาคการศกึษาปัจจบุนั 
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ลงทะเบียนช้า 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ท าการลงทะเบียนในช่วงของการลงทะเบียนปกติมาก่อน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบ 
ระบบจะแสดงเมนู “ลงทะเบียนช้า” แทนเมนู “ลงทะเบียน” โดยจะมีขั้นตอนวิธีการใช้งานเหมือนกับการลงทะเบียนปกติ
ทุกประการ 
 
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนตามก าหนดการในปฏิทินการศึกษา ระบบจะแสดง
เมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” ถ้านักศึกษาต้องการเพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาคลิ้กที่เมนู
ดังกล่าว ระบบจะท าการแสดงหน้าจอรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน โดยหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

- ส่วนที่ 1 เป็นตารางแสดงรายการขอลงทะเบียน เพิ่มวิชา, ถอนวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน 
- ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนเรียนไว้ในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 
- รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรูปแสดงหน้าจอรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน 
  
 

 

วิธีใช้งาน 
 1. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเพิ่มรายวิชา ให้นักศึกษาคลิ้กที่วงกลมหน้าค าว่า “เพิ่มวิชา” จากนั้นท าการ
ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม (ระบุจ านวนหน่วยกิตในกรณีที่มีการลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ
รายวิชาเรียนสะสมหน่วยกิต) ป้อนกลุ่มเรียนที่ต้องการแล้วคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อท าการบันทึกเข้าฐานข้อมูล 

ตารางแสดงรายการขอ
ลงทะเบียน เพ่ิมวิชา, ลด
วิชา, เปลี่ยนกลุม่เรียน 

ตารางแสดงรายวิชา
ทัง้หมดที่ได้ลงทะเบียนไว้
ในปี/ภาคการศกึษานี ้
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 2. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการถอนรายวิชา ให้นักศึกษาคลิ้กที่วงกลมหน้าค าว่า “ถอนวิชา” จากนั้นท าการ
ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลด แล้วคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก” 
 3. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาคลิ้กที่วงกลมหน้าค าว่า “เปลี่ยนกลุ่ม” แล้วป้อน
รหัสวิชาที่ต้องการเปลี่ยนกลุ่ม ป้อนกลุ่มเรียนกลุ่มใหม่ที่ต้องการย้ายไปลงในช่องกลุ่ม แล้วคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก” 
 ข้อควรสังเกตุ รายการลงทะเบียนขอเพิ่ม,ถอน, เปลี่ยนกลุ่มเรียนที่นักศึกษาป้อนเข้าสู่ระบบทางหน้าจอรับ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนนี้ เป็นเพียงการเตรียมการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนเท่านั้น ระบบยังไม่ได้ท าการประมวลผลข้อมูล
ดังกล่าวจนกว่านักศึกษาจะท าการยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากขณะที่เตรียมการนี้ระบบจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาแก้ไข
รายการต่างๆได้ตลอดเวลา อีกทั้งนักศึกษายังสามารถตรวจสอบดูภาระค่าใช้ง่าย ตรวจสอบดูตารางสอน /สอบว่าจะเป็น
อย่างไรถ้าการลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จ 

 

ตัวอย่างการใช้งาน 
 สมมติว่านักศึกษาต้องการ ถอนรายวิชา 105101 Fundamental English 1  และเพิ่มรายวิชา Equipment 
Operation นักศึกษาสามารถกระท าได้โดย 
 1. คลิกที่วงกลมหน้าค าว่า “ถอนวิชา” แล้วป้อน 105101 ลงในช่องรหัสวิชา จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก” 
เพื่อท าการบันทึกรายการขอถอนรายวิชาลงในฐานข้อมูลของระบบ 
 2. คลิกที่วงกลมหน้าค าว่า “เพิ่มวิชา” แล้วป้อนรหัสวิชาของวิชา Equipment Operation ลงในช่องรหัส
วิชาแล้วคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก” ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถใช้เมนู “ค้นหารายวิชา” เพื่อท าการ
ค้นหา รหัสวิชาได้ 
 3. ท าการยืนยันการลงทะเบียน 
  นักศึกษาสามารถใช้เมนู “แสดงหลักสูตร”, เมนู “ค้นหารายวิชา”, เมนู “ค านวณค่าใช้จ่าย”, เมนู “แสดง
ตารางเรียน/สอบ” และเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ได้ในแบบเดียวกันกับการลงทะเบียนปกติ นอกจากนี้นักศึกษายัง
สามารถคลิ้กที่รหัสวิชาภายในตารางแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้วและตารางแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม , 
ลด, เปลี่ยนกลุ่มเรียนเพื่อขอดูรายละเอียดของวิชานั้นๆได้อีกด้วย 
 
 ข้อควรระวัง อย่าลืมว่าการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ท าการยืนยันการ
ลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จเท่านั้น และหลังจากนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขรายการต่างๆได้อีกต่อไป 
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ตัวอย่างค าร้องต่าง ๆ 

 
ช่ือนักศึกษา  ………………………………  รหัสประจ าตัว............................สาขาวิชา…………………………….……………………………..……….. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เลขท่ี  ……….……  หมู่ที่………..….ซอย ……………..………… ถนน  ……………………………………………………………………   
ต าบล/แขวง..…………….………อ าเภอ/เขต ……………………จังหวัด ……………………………..……รหัสไปรษณีย์ ………..…………………….…
โทรศัพท…์…………………..……………….….โทรศัพท์มือถือ……………………..….......………………  E-mail ……….………………………………… 

เรียน    คณบดีบณัฑติวิทยาลยั 
        ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้  

  1. ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศกึษา   ไทย    อังกฤษ 

  2. ขอ Transcript ฉบับไม่สมบรูณ์   ไทย   อังกฤษ 

  3. ขอ Transcript ฉบับสมบูรณ์   ไทย  อังกฤษ (ฉบับละ 100 บาท) 

  4. ขอหนังสือรับรองวุฒิ     ไทย  อังกฤษ  (ฉบับละ 100 บาท) 
  5. ใบแปลปริญญาบตัร  (ฉบับละ 100  บาท) 
  6. ขอขยายเวลาศึกษาต่อ                                        (เรียน 

…………….....……….   สังกัด………………….....................) 
  7. ขอหนังสือส่งตัวกลับเข้าปฏิบตัิงาน   

(เรียน …………….....……….   สังกัด………………….....................) 
 8. ขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 9. ขอหนังสือทดลองเครื่องมือวิจัย 
 10. ขอหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
 11. ขอข้อมูล/ขอถ่ายภาพ/ขอสนทนากลุ่ม 
 12. ขอศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน 
 13. อื่น ๆ (ระบุ)……………….................................................................. 

     เหตุผล……………….…………………………………………………………….…… 

การขอ Transcript  ฉบับสมบูรณ์และหนังสือรับรองวุฒิ  ไทย/อังกฤษ  
ให้ระบุรายละเอียด  ดังต่อไปนี ้ พร้อมแนบรูปถ่ายใส่ชุดครยุวิทยฐานะ 
1 น้ิว  จ านวน  2 รูป  2  นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
 
Name            
Surname 
วันเดือนปีเกิด........................จังหวัดที่เกิด...........................…….. 
สถาบันเดมิ …………………....................................................……... 
วุฒิย่อปริญญาเดิม ไทย........................  อังกฤษ ……………..……… 
 ช าระเงินท่ีธนาคารพร้อมแนบหลกัฐานการโอนและรูปถ่าย 
 ช าระเงินท่ีบัณฑติวิทยาลยั 

สถานท่ีติดต่อขอรับเอกสาร 

 ส านักงานเลขานุการบัณฑติวทิยาลัยตลิ่งชัน 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม 
 ส านักงานเลขานุการคณะ…………………............................... 
 ส่งไปท่ี……………………………………………....................………. 
 

ส ำหรับงำนกำรเงิน 
 ช าระด้วยเงินสดแล้ว   
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………………........….. เลขท่ี……………..........…….. 
จ านวนเงิน…………………….....................................…………….บาท 
                            (ลงช่ือ).……………..................…......…… ผู้รับเงิน 
                                    ...…......…/………………/….......…. 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

       (ลงช่ือ)..…………………………………. ผู้ยื่นค าร้อง                 
(………………………………….) 
…..…../…………../……….. 

         
                                                                                                            

                                 

บฑ.1 

โทรศัพท์   กรุงเทพฯ 02 849 7502 - 3    โทรสาร 02 849 7503      
             นครปฐม  034 218788 – 91   โทรสาร  034 243435    www.graduate.su.ac.th ,  facebook.com/graduatesu

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบค าร้องท่ัวไป
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ชื่อนักศึกษา  ………………………………………………  รหัสประจ าตวั............................สาขาวิชา…………………………….……………….……….. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เลขที่  ……………………..……  หมู่ที่………..….ซอย ……………..………… ถนน  ………………………………………………….……   
ต าบล/แขวง..…………….………อ าเภอ/เขต ……………………จังหวัด ……………………..……รหัสไปรษณีย์ ………………………………..…………
โทรศัพท…์…………………..……………….….โทรศัพท์มือถือ……………………..….......………………  E-mail ……………………………….…………… 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

          ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 

    ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาภาคเรียนที่……...…………....…….   ปีการศึกษา………..........……….. 
 

 เหตุผล …………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                                                        (ลงชื่อ)..……………………….……………………. ผู้ยื่นค าร้อง 
                                                                               (…………………….………………………….) 
                                                                                    ……..…../…..….…../……..….. 

ความเห็นห้องสมุดวังท่าพระ 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

ความเห็นห้องสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

ความเห็นห้องสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
................................................................. 
................................................................. 
(ลงชื่อ)…………..……………..........………….. 
วันที่  ……………...…………………............. 

หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสตูร/สาขาวิชา 
................................................................... 
................................................................... 
(ลงชื่อ)…….…………………..........….…. 
วันที่  ……………...………………..........……... 

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
....................................................................... 
....................................................................... 
(ลงชื่อ)……………….………………..................... 
วันที่  ……………...……………..................……… 

เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิตวทิยาลัย 
................................................................. 
................................................................. 
(ลงชื่อ)……………..…………………………….. 
วันที่  ………...…………………………………... 

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
.................................................................... 
....................................................................... 
(ลงชื่อ)…………..………………………….…………. 
วันที่  …………...………………………….………….. 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
......................................................................... 
.......................................................................... 
(ลงชื่อ)………….………………………….……………… 
วันที่  ………...…………………………................… 
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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบค าร้องขอลาออก

 



คู่มือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   ปีการศึกษา 2558

 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  68

 

ชื่อนักศึกษา  ………………………………………………  รหัสประจ าตวั............................สาขาวิชา…………………………….…………….……….. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เลขที่  ……………………..…….……  หมู่ที่………..….ซอย ……………..………… ถนน  ………………………………………………   
ต าบล/แขวง..…………………….………อ าเภอ/เขต ………………………………จังหวัด ………………………...……รหัสไปรษณีย์ ………..…………
โทรศัพท…์…………………..……………….….โทรศัพท์มือถือ……………………..….......………………  E-mail ………………………….……………… 

เรียน    คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ   
          ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
           ตามที่ข้อบังคับฯ   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาฯ  ของบัณฑติวิทยาลัย  ก าหนดให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ /     
การค้นคว้าอิสระให้เสร็จสิ้น ภายใน   45   วัน   นับแตว่ันสอบวิทยานพินธ์ / การค้นคว้าอิสระ  และ ข้าพเจ้าได้สอบวทิยานิพนธ์ / การ
ค้นคว้าอิสระไปแล้ว   เมื่อวันที…่………………………………………..และจะครบก าหนดเวลาในวันที่…………………………………….….นัน้ 
 เนื่องจากข้าพเจ้า  (อธิบายเหตุผลประกอบ) …………………………………….……………………………...……………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
จึงขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  เป็นภายในวันที่………………………..…………..…..ซึ่งก าหนดเวลาดังกลา่วไม่เกิน
ระยะเวลาการศึกษาของข้าพเจ้า 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)  …………………………….…………………..…. (นักศึกษา) 
                                            วันที่    ……………………………….……..……..……… 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

    เห็นควรให้ขยายเวลา  เนื่องจาก ……………………………………………..…………………………………………………………. 
 ไม่สมควรให้ขยายเวลา 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
     (ลงชื่อ)  ………………………………………… (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ) 
                          วันที่   .…………………………………..……… 
 
เจ้าหน้าทีบ่ัณฑิตวทิยาลัย 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 (ลงชื่อ) ……………..…….………….………… 
วันที…่…………...………….……………..…… 

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………. 
(ลงชื่อ)  ……………..………………………………… 
วันที…่…………...………………………….………….. 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
(ลงชื่อ)  ……………………..…….……….…………. 
วันที…่…………...…………..………………………… 
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แบบค าร้องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

 


