ประกาศกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
...............................................
1. บันทึกข้อมูลประวัติ ให้นกั ศึกษาบันทึกข้อมูลประวัติผ่านระบบ Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มิถนุ ายน
2562 ดังนี้
1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ reg.su.ac.th คลิกคําว่า “Login by account reg”
1.2 คลิกคําว่า “หน้าเริ่มต้น” และคลิกคําว่า “ค้นหารหัสนักศึกษา” ที่เมนูซ้ายมือตามลําดับ
1.3 ใส่ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้า) จากนั้นคลิกคําว่า “ค้นหา”
1.4 คลิกคําว่า “หน้าเริ่มต้น” และ “เข้าสู่ระบบ” ที่เมนูซ้ายมือ ตามลําดับ
1.5 ใส่รหัสประจําตัวนักศึกษา ที่ได้จากการค้นหาในข้อ 1.3 (รหัสผ่านคือรหัสประจําตัวนักศึกษา)
1.6 คลิกคําว่า “ตรวจสอบ” พบข้อความ “ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา” ให้คลิกคําว่า
“บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่” ที่เมนูซ้ายมือ
1.7 กรอกข้อมูลในระเบียนประวัติและแบบสอบถาม
1.8 ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มคําว่า “บันทึก”
1.9 คลิกคําว่า “พิมพ์เอกสาร” ที่เมนูซ้ายมือ เพื่อพิมพ์ “ใบแจ้งยอดการชําระเงิน” นําไปชําระเงินค่า
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้
2. การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ดังนี้
2.1 การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวนักศึกษาด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ ดังนี้
1. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จํานวน 2 ชุด
2. สําเนาปริญญาบัตร (กรณีรบั ปริญญาบัตรแล้ว) หรือหนังสือรับรองวุฒกิ ารศึกษา (กรณียังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตร) จํานวน 2 ชุด
3. สําเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
5. ใบรั บ รองแพทย์ โดยรั บ รองว่ า ไม่ มี โ รคติ ด ต่ อ หรื อ โรคอื่ น ใดที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (สามารถขอได้ตามคลินิกตรวจโรคทั่วไป)
6. สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนผ่านธนาคาร

-2และให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษา ดังนี้
สถานที่ขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 10.00 น.
เวลา 08.30 – 10.00 น.
เวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ หอประชุม วังท่าพระ
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
ณ อาคารเรียนรวม 2
รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะโบราณคดี
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมัณฑนศิลป์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะดุริยางคศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์
- หลักสูตรพหุวิทยาการ

2.2 การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนทางไปรษณี ย์ หากนักศึกษาไม่สามารถมาตามวัน เวลา ข้างต้นได้ ให้
ปฏิบัติดังนี้
1. ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ขึ้นทะเบียนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
2. ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ขึ้นทะเบียนมาที่
งานทะเบียนและสถิติ (ระดับปริญญาโท - เอก)
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก)

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาด้วยตนเองที่ธนาคาร ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังนี้
1. เอกสารการยืนยันตัวตน (ขอเอกสารได้ที่กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม)
2. บัตรประจําตัวประชาชน และติดต่อด้วยตนเองที่ ธนาคารกสิกรไทย 3 สาขา ดังนี้

-3ธนาคารกสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
สาขา เทสโก้โลตัส นครปฐม
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ - คณะอักษรศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะโบราณคดี
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะมัณฑนศิลป์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะดุริยางคศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์
- หลักสูตรพหุวิทยาการ

สาขา ชะอํา เพชรบุรี
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. ผลสอบภาษาอังกฤษ
3.1 การสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)
สําหรับผู้ที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จําเป็นต้อง
สอบ STEP ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีกําหนดการ ดังนี้
1. สมัครสอบระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม พร้อมทั้งชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
500 บาท
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
3. ทดสอบภาษาอังกฤษ (STEP) ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
3.2 การขึ้นทะเบียนล่าช้า
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 จะต้ อ งมี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษเที ย บเคี ย งได้ ต ามเกณฑ์ CEFR ไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ A2 กรณี ที่ ยั งไม่ มี ผ ลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าว ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องทั่วไปขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ล่าช้า โดยสามารถดาวน์โหลดคําร้องได้ที่ http://reg1.su.ac.th แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาพร้อมส่งผลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
3.3 การยื่นยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ
นักศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ํากว่าระดับ B2 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน
เที ย บเคี ย งเกณฑ์ ม าตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้นักศึกษายื่นคําร้องทั่วไป
ระบุขอยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ แนบเอกสารผลสอบภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่นฉบับสําเนา ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง มาที่กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
4. กองบริหารงานวิชาการ เปิดให้บันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลภายใน 1 เดือน นับจากวันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกฯ หลังจากนั้นหากต้องการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ

