
   ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550
--------------------------------

เพื่ออนุวัติตามความในขอ 6.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550

อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมคร้ังที่  11/2550  เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2550      จึงใหกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการรับ
นักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”

ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการรับนักศึกษา

พิเศษระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2543
ขอ 4. นักศึกษาพิเศษ ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ
4.2 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศ
4.3 เปนผูมีประสบการณ หรือผลงานเพียงพอที่แสดงใหเห็นวาสามารถเขาศึกษา

            ในรายวิชาที่ขอเขาศึกษาได
ขอ 5. นักศึกษาพิเศษตามระเบียบนี้แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

5.1 ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขาทําการวิจัยและขอรับคําแนะนํา คําปรึกษา
       ทางวิชาการ
5.2 ผูที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนรายวิชาโดยมีการวัดผลและไดรับ
        หนวยกิตหรือไมมีการวัดผลและไมไดรับหนวยกิต
5.3 ผูที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศ หรือตางประเทศ และ
        บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนรายวิชา โดยไดรับหนวยกิตเพื่อโอน
        หนวยกิตไปยังสถาบันศึกษาที่ตนสังกัด



ขอ 6. ผูประสงคจะขอเขาศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาใด ใหแสดงความ
จํานงและเหตุผลในการขอเขาศึกษาตอบัณฑิตวิทยาลัยอยางชา 2 สัปดาหกอน เปดภาคการศึกษา

ขอ 7. ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของ
เปนผูพิจารณาอนุมัติคําขอเขาศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษ

ขอ 8. ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยคําแนะนําของหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของ
เปนผูพิจารณาเพิกถอนสถานภาพการเปนนักศึกษาพิเศษ

ขอ 9. ใหผูที่ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาพิเศษ  ลงทะเบียนทําการวิจัย
หรือลงทะเบียนรายวิชา พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียม ตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิเศษ

ขอ 10. การเขาศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษ ไมกอใหเกิดสิทธิที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปน
นักศึกษาสามัญ

ประกาศ  ณ  วันที่  14   ธันวาคม  พ.ศ. 2550
                                                                       (ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร
                                                               (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2550
---------------

เพื่ออนุวัติตามความในขอ 9.2  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2550

อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2550  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใน
การประชุมคร้ังที่  11 /2550 เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2550    จึงใหกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการปฏิบัติตนใน
การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ”

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 การสอบ ตามระเบียบนี้ หมายถึง  การสอบวัดผลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน

มหาวทิยาลัยศิลปากร   และใหหมายความรวมถึงการสอบยอย  การสอบปฏิบัติการ  การสอบประจําภาค
การสอบระหวางภาค และการสอบอื่น ๆ ถามี

ขอ 4 ในการเขาสอบนักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพ
ขอ 5  หามนักศึกษานําเอกสาร หรืออุปกรณ หรือวัสดุอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กําหนดเขาหองสอบโดย

เด็ดขาด หากมีการฝาฝนใหถือวานักศึกษาผูนั้นกระทําผิดระเบียบการสอบ และตองถูกลงโทษตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ขอ 6 ไมอนุญาตใหผูเขาสอบ เขาหองสอบหลังจากเวลากําหนดสอบผานไปแลว 30 นาที   เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากกรรมการผูคุมหองสอบ

การอนุญาตใหเขาทําการสอบตามวรรคแรกจะกระทํามิได เวนแตจะแสดงใหเห็นวาการเขาสอบ
สายเปนเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลึงกัน

ขอ 7 ใหนักศึกษานําบัตรนักศึกษาหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือไดเขาหองสอบและพรอมที่จะใหตรวจ
สอบได

ขอ 8 ใหนักศึกษาตอบขอสอบลงในกระดาษหรือสมุดคําตอบที่กําหนดไวในคําสั่งขอสอบเทานั้น
 



ขอ 9 ในขณะที่ทําการสอบหรือที่มีการสอบ  หามนักศึกษาสงเสียงหรือแสดงอาณัติสัญญาณหรือ
กระทําการใดอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยในการสอบ

เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการสิ่งใดใหยกมือแสดงตอผูคุมสอบเพื่อขออนุญาต ผูคุมสอบมี
อํานาจที่จะไมอนุญาตได หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร

ขอ10 หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอนเวลาสอบ 30 นาที  นับต้ังแตเวลาเริ่มทําการสอบ
ขอ11 ในกรณีที่หมดเวลาสอบ ใหนักศึกษาหยุดทําขอสอบทันที และรวบรวมกระดาษคําตอบ

หรือส่ิงอื่นใดที่กําหนดไวในคําสั่งขอสอบ เตรียมสงกรรมการผูควบคุมหองสอบตอไป
ขอ12 หามนักศึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของในการจัดการสอบเขาไปในหองสอบ  ทั้ง

นี้ไมวากอนเวลาเริ่มทําการสอบ หรือในระหวางเวลาทําการสอบ      หรือหลังจากเวลาทําการสอบไดผานไป
แลวก็ตาม

ขอ13 ในขณะทําการสอบนักศึกษาจะตองยินยอมใหผูคุมสอบตรวจคนรางกาย ในกรณีที่มีพฤติ
การณทุจริต หรือสอใหเห็นไดวาทุจริตในการสอบ

ขอ14 นักศึกษาที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให ถือวานักศึกษากระทําความผิด
และตองถูกลงโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

            ประกาศ  ณ  วันที่   14     ธันวาคม  พ.ศ. 2550
                                                                                 (ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร

                                         (รองศาสตราจารย  ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550
-------------------------------------

เพื่ออนุวัติตามความในขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550

อาศัยอํานาจตามความในขอ 4  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่   11 /2550 เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2550    จึงใหกําหนดระเบียบไวดังตอ
ไปนี้

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550”

ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาภาคการ

ศึกษาพิเศษฤดูรอน พ.ศ. 2543
ขอ 4. การจัดการศึกษา การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่เปดสอนใน

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน     ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2550

ขอ 5. รายวิชาที่เปดสอนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบดวย

ขอ 6. กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ใหเปนไปตาม
กําหนดในปฏิทินการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

               ประกาศ  ณ  วันที่    14     ธันวาคม   พ.ศ. 2550
      (ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  พ.ศ. 2550
-------------------------------------

เพื่ออนุวัติตามความในขอ 17 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2550

อาศัยอํานาจตามความในขอ  4  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2550   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุม  คร้ังที่  11 /2550  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2550   จึงใหกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเปลี่ยนแผน
การศึกษา  การเปลี่ยนสาขาวิชา  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550  เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
         3.1 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเปลี่ยนแผนการศึกษาและ
การเปลี่ยนสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2545
         3.2 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   วาดวยการปรับสถานภาพระดับบัณฑิต
ศึกษา  พ.ศ. 2545
ขอ 4  การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแผน และ/หรือ แบบ  การศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกัน  และสาขาวิชาเดียวกัน  ระหวาง  แผน  ก   แบบ  ก1   แผน  ก  แบบ ก 2  และ  แผน ข  ใน
หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต    หรือ ระหวาง แบบ 1  และ แบบ 2  ในหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต

ขอ 5  การเปลี่ยนสาขาวิชา หมายถึงการเปลี่ยนสาขาวิชาในหลักสูตรระดับการศึกษาเดียวกันภาย
ใน
คณะวิชา  หรือ  ระหวางคณะวิชา



ขอ 6  การเปลี่ยนระดับการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาไปยังหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาที่ตํ่ากวา หรือในทางกลับกันเปนการเปลี่ยนระดับ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาไปยังหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาสูงกวา

ขอ 7  ใหนักศึกษาที่ประสงคขอเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนระดับการ
ศึกษา ยื่นคํารองพรอมทั้งแสดงเหตุผลที่ขอเปลี่ยน  ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษา  สาขาวิชา/ภาควิชา   และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชา

ทั้งนี้ ในกรณีการขอเปลี่ยนสาขาวิชาใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอสาขาวิชา/ภาควิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชาที่นักศึกษาประสงคขอเปลี่ยนมาศึกษา   พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

ในกรณีการเปลี่ยนระดับการศึกษา ใหสาขาวิชา/ภาควิชา สามารถกําหนดเงื่อนไขการขอเปลี่ยน
ระดับการศึกษาของนักศึกษาได โดยจัดทําเปนระเบียบหรือประกาศของภาควิชา ตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชา และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 8  ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาใหม  หรือสาขาวิชาใหม   หรือระดับการศึกษาใหม
ใหนับรวมตั้งแตนักศึกษา เร่ิมเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 9  การโอนหนวยกิตใหเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการ
โอนหนวยกิต พ.ศ. 2550

ขอ10  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ   วันที่   14    ธันวาคม   พ.ศ. 2550
                                                  (ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร
                                                                                (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550
-------------------------------------

เพื่ออนุวัติตามความในขอ 17  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2550

อาศัยอํานาจตามความในขอ  4   แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2550  จึงใหกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการโอน
หนวยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2550 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการโอนหนวยกิต

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546
ขอ 4 การโอนหนวยกิตตามระเบียบนี้หมายถึงการโอนหนวยกิตในกรณีดังตอไปนี้
        4.1 การโอนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดเคยศึกษามาแลวในระดับบัณฑิต

  ศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  และสถาบันการศึกษาอ่ืน  เพื่อขอยกเวน
  การศึกษารายวิชาในหลักสูตรที่เหมือนกันหรือเทียบเทากันกับรายวิชาที่เคย
  ศึกษามาแลวนั้น

                                 4.2 การโอนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแผนการศึกษา
        4.3 การโอนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนสาขาวิชา

                                 4.4 การโอนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนระดับการศึกษา
ขอ 5 การโอนหนวยกิตใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะตาม

เงื่อนไข ดังนี้
        5.1 นักศึกษาที่ไดเคยศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

   ใหโอนหนวยกิตไดไมวาจะเปนการโอนหนวยกิตจากกรณีใดก็ตาม



                     5.2 การโอนหนวยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
   หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ใหโอนไดไมเกิน  9 หนวยกิต

        5.3 รายวิชาที่ขอโอนตองเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป  และไมใหโอนหนวยกิตของรายวิชา
  ที่ใชแทนการสอบภาษาตางประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ และ การสอบ
  ประมวลความรอบรู

                       ขอ  6 การโอนหนวยกิตที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข ขอ 5  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ขอ 7 ใหนักศึกษาที่ประสงคจะโอนหนวยกิตยื่นคํารองพรอมทั้งแนบคําอธิบายรายวิชา
และหนังสือรับรองผลการศึกษารายวิชาที่จะขอโอนนั้น  ตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา  สาขาวิชา/ภาควิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ที่รับโอนหนวยกิต

ขอ 8 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติใหโอนหนวยกิต
ขอ 9 หนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอน   ไมใหนําไปคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม

ยกเวนการโอนหนวยกิตตามขอ 5.1
ขอ 10 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ   วันที่   14   ธันวาคม   พ.ศ. 2550
(ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร

    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



                                                          ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และการเทียบโอนหนวยกิต ในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตางสถาบันเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551

--------------------------------
โดยที่เปนการสมควรกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และการเทียบโอนหนวยกิต ในการรับโอน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาศัยอํานาจตามความในขอ 18  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในการประชุมคร้ังที่ 3 /2551
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 จึงใหกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และการเทียบโอนหนวยกิต ในการรับโอน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรไวดังตอไปนี้
ขอ 1. คุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอโอนมาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้

1.1 เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษา และไดลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยไดคาระดับ เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00
1.2 เปนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 2. หลักเกณฑ และการเทียบโอนหนวยกิตในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตางสถาบัน มีดังนี้
            2.1 การนับเวลาการศึกษาของผูที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปา
กร

ใหนับต้ังแตนักศึกษาเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิมดวย
         2.2 ผูที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตองใชเวลาการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศิลปากรไมนอยกวา 1 ปการศึกษา แตไมเกินระยะเวลาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2.3 หนวยกิตที่ไดศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมสามารถนํามาเทียบโอนไดไมเกิน

รอยละ 50 ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตรที่ขอเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร



ขอ 3. กรณีที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ และการเทียบโอนที่กําหนดในขอ 1 และ
ขอ 2  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยที่จะพิจารณา

ขอ 4. ใหบัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับโอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่   19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551
          (ลงนาม)  ภราเดช   พยัฆวิเชียร

(นายภราเดช    พยัฆวิเชียร)
                                   รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร



      ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
        วาดวยแนวทางปฏิบัติการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขามาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร    พ.ศ. 2551
-------------------------------------

เพื่ออนุวัติตามความในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และการ
เทียบโอนหนวยกิต  ในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตางสถาบันเขามาศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พ.ศ. 2551  บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการ
ประชุมคร้ังที่  5 /2551 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2551     จึงใหกําหนดระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร   วาดวยแนวทางปฏิบัติการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 ไวดังตอไปนี้

ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยแนวทาง
ปฏิบัติการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตางสถาบันเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.
2551”

  ขอ  2 ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2551  เปนตนไป
           ขอ 3  ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1  แหงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร    เร่ือง คุณสมบัติ หลัก

เกณฑ และการเทียบโอนหนวยกิต  ในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตางสถาบันเขามาศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2551    ที่ประสงคจะขอโอนเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงและเหตุผลในการขอโอนเขาศึกษา  โดยระบุสาขาวิชา  คณะวิชา  ภาคการ
ศึกษา  และปการศึกษา ที่ประสงคจะโอนเขาศึกษา  พรอมแนบหลักฐานประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา
และรายละเอียดของหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาเดิม พรอมดวยหนวยกิตที่ประสงคจะโอนมาเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรที่ขอโอนมาเขาศึกษา  ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนเปดภาคการศึกษาที่นัก
ศึกษาประสงคจะเขาศึกษาอยางนอย  1  เดือน

ขอ 4 ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอคํารองพรอมรายละเอียดการขอโอนเขาศึกษาของนักศึกษา
ตาม  ขอ 3  ตอสาขาวิชา/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชาที่นักศึกษาประสงคจะโอนเขาศึกษา  
พิจารณาใหความเห็นชอบการรับเขาศึกษาและจํานวนหนวยกิตในสถาบันการศึกษาเดิมของนักศึกษาที่
สามารถโอนมาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษาขอโอนมาเขาศึกษา  และเสนอคณะ
กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป



 ขอ 5 ใหนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนเขาศึกษาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาและระเบียบ
วิธีปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ต้ังแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเขาศึกษา
โดยมิใหสงวนสิทธิ์การเขาศึกษาหรือลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

 ขอ 6 ใหนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนเขาศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ในบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง คุณสมบัติ หลัก
เกณฑ และการเทียบโอนหนวยกิต  ในการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตางสถาบันเขามาศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2551

ประกาศ  ณ   วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2551
----------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา

อธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณบดีในการประชุมคร้ังที่  1 /2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2551
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2551”

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ ต้ังแตปการศึกษา  2550   เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2543
ขอ 4 บัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษานี้ บัณฑิตวิทยาลัยออกใหเพื่อเปนหลักฐาน

แสดงวาเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 5 ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจพิจารณาออกบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ใหกับนักศึกษาปจจุบันที่กําลังศึกษาอยูในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 6. บัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีกําหนดอายุใชตามที่กําหนดไวในบัตร  ยกเวน

นักศึกษาพิเศษใหบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีกําหนดอายุคราวละ 1  ภาคการศึกษา  เมื่อ
บัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหมดอายุลง ใหนกัศึกษาคืนบัตรเดิมตอบัณฑิตวิทยาลัย และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะออกบัตรใหมใหนักศึกษาตอไป

ในกรณีนักศึกษาพนสภาพจากการเปนนักศึกษา ไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหบัตรประจําตัวนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหมดอายุลงดวย

    ขอ 7  เมื่อนักศึกษามีความประสงคจะขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม เนื่องจากบัตรเดิม
หรือสูญหาย   ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม
ไดที่บัณฑิตวิทยาลัย และจะตองเสียคาธรรมเนียมการทําบัตรตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด



ขอ 8  บัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีขนาดและลักษณะตามแบบบัตรทายระเบียบนี้
และเพื่อความเหมาะสม    บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงขอความและขนาดของบัตรประจําตัวนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหมเพื่อใชแทนบัตรเกาที่ไดประกาศใชแลวก็ได

 ขอ 9   ใหใชบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบนี้กับนักศึกษาปจจุบันซึ่งแสดง
ความจํานงขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภายหลังจากที่ระเบียบนี้ใชบังคับ

  ขอ 10  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   21  มกราคม   พ.ศ. 2551
          (ลงนาม) ภราเดช   พยัฆวิเชียร
             (นายภราเดช  พยัฆวิเชียร)

                                                           รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                   เร่ือง    การยกเวนการสอบภาษาตางประเทศโดยใชผลการสอบจากสถาบันอื่น

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

เพื่อใหการสอบภาษาตางประเทศโดยใชผลการสอบจากสถาบันอื่น ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีคุณภาพ และมาตรฐาน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  ขอ 32.2.5  กําหนดใหนักศึกษาที่สอบผานภาษาตาง
ประเทศจากสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน  อาจไดรับการยกเวนการ
สอบภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  คร้ังที่
12 /2550  วันที่  25  ธันวาคม  2550  จึงขอประกาศกําหนดผลการสอบและคะแนนที่นักศึกษาสอบไดจาก
สถาบันอื่น  เพื่อใชในการยกเวนการสอบภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาและการสอบภาษาตาง
ประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังตอไปนี้

1. ผลการสอบ  TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
TOEFL (Paper Based) ไมต่ํากวา    500   คะแนน
TOEFL (Computer Based) ไมต่ํากวา    173   คะแนน
TOEFL (Internet Based) ไมต่ํากวา      61   คะแนน

2. ผลการสอบ  IELTS  (International English LanguageTesting System)
ไมต่ํากวา    5.5    คะแนน

3.   ผลการสอบ  TOEIC ไมต่ํากวา    625   คะแนน
4.   ผลการสอบ CU-TEP  ไมต่ํากวา      60   คะแนน
5.   ผลการสอบ TU-GET               ไมต่ํากวา    450   คะแนน

อนึ่ง  ผลการสอบดังกลาวขางตน  ตองมีระยะเวลาไมเกิน  2  ป  นับตั้งแตวันที่กําหนด
ในใบรายงานผล จนถึงวันที่ยื่นขอยกเวนการสอบภาษาตางประเทศ

ประกาศ  ณ  วันที่  9   มกราคม  พ.ศ. 2551
                                             (ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร

                                                                                                                           (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



                        ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                                         เร่ือง   วันอนุมัติสําเร็จการศึกษา

------------------------------
เพื่อใหการประกาศวันอนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร   เปนไปดวยความเรียบ  บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอยกเลิก  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เร่ืองวันอนุมัติสําเร็จการศึกษา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2543  และใหประกาศวันอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะสําเร็จการศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไปดังตอไปนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
       นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว ใหถือเอา

วันสุดทายของภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยเปนวันอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
3. ระดับปริญญามหาบัณฑิตตามหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2  และระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และแบบ 2
 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตามหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2  หรือ

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามหลักสูตร แบบ 1 และแบบ 2 ใหถือเอาวันที่นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ และแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ  (PDF File)  พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
จํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ตอบัณฑิตวิทยาลัยแลว เปนวันอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา

               3. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตามหลักสูตร แผน ข
  1. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตามหลักสูตร แผน ข  ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร

และตองสอบผานการสอบประมวลความรอบรูเรียบรอยแลว ใหถือเอาวันแรกของการประกาศผลการสอบ
ประมวลความรอบรู ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เปนวันอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา

2. นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตามหลักสูตร แผน ข.  ที่ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตร และตองทําการคนควาอิสระ ใหถือเอาวันที่นักศึกษาสงการคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณ และแผน
บันทึกขอมูลวิทยานิพนธ (PDF File) พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด   ตอบัณฑิตวิทยาลัย  เปนวันอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา

ประกาศ  ณ  วันที่   14      ธันวาคม  พ.ศ. 2550
(ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร

       (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
     เร่ือง   กําหนดเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                                                              ------------------------------

ดวยคณะศึกษาศาสตรโดยภาควิชาการบริหารการศึกษามีความประสงคขอกําหนดเกณฑ
เพิ่มเติมสําหรับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  อาศัยอํานาจตามความในขอ  4  แหงขอบังคับ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  คร้ังที่   12 /2550  วันที่  25  ธันวาคม  2550  จึงกําหนดเกณฑเพิ่มเติม
ในการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  ดังนี้

“นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  นอกจากจะไดรับการ
ยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศโดยไดศึกษา  และ/หรือ  สอบผานภาษาตางประเทศในกรณีใดกรณี
หนึ่งตามเกณฑ  ขอ  32.2  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2550  แลว  กอนจะยื่นคํารองขอจบการศึกษาตอบัณฑิตวิทยาลัย  จะตองไดรับอนุมัติความสามารถ
ในการใชภาษาตางประเทศตามเกณฑของคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  กอนดวย”

ประกาศ  ณ  วันที่   9   มกราคม    พ.ศ. 2551
(ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร

                                                                                                            (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร)
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 เร่ือง   ข้ันตอนการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  และการขึ้นทะเบียนปริญญา/ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

                                --------------------------------------
เพื่อใหการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิตของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิต
วิทยาลัย  จึงใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ืองขั้นตอนการขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษาและขึ้นทะเบียนปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ฉบับที่ 342 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
และใหประกาศขั้นตอนการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  และการขึ้นทะเบียนปริญญา/ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร  ระเบียบและขอบังคับในสาขา
วิชาที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้ังแตปการศึกษา  2550  เปนตนไป  ดังตอไปนี้

1. ใหนักศึกษายื่นคํารอง บ.ฑ.8 ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา  เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
และเสนอขออนุมัติปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  พรอมทั้งยื่นคํารอง
ขอขึ้นทะเบียนปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และคํารอง บ.ฑ.6 ขอหนังสือรับรองวุฒิ  หนังสือรับรอง
คะแนนรายวิชา  (Transcript)  ตอบัณฑิตวิทยาลัย

2. ใหนักศึกษาชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หนังสือรับรองวุฒิและ
หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา  (Transcript)  ที่กองคลัง  ตลิ่งชัน  หรือบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร  ในวันที่ยื่นคํารองนั้น

หากนักศึกษาไมยื่นคํารอง  บ.ฑ.8 ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจะไมดําเนินการ
เสนอขออนุมัติปริญญา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ใหนักศึกษาขอรับหนังสือรับรองวุฒิและหนังสือรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ไดที่บัณฑิต
วิทยาลัย  ภายหลังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาแลว  2  วันทําการ

4.   นักศึกษาซึ่งสําเร็จการศึกษากอนการเปดภาคการศึกษาตนของปการศึกษาถัดไปเทานั้น จึงจะ
มีสิทธิเขารับปริญญาสําหรับปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษานั้น

5. บัณฑิตวิทยาลัยจะแจงกําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ใหทราบอีกครั้ง  ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแลว

 ประกาศ  ณ  วันที่   14     ธันวาคม  พ.ศ. 2550
                                                 (ลงนาม)  ศิริชัย     ชินะตังกูร
                                          (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)

                                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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