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 บัณฑิตวิทยาลัย  มีหน้าท่ีวางแผน ก าหนด ควบคุม ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสืบไป 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อให้นักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อแนะน าและใช้เป็นข้อปฏิบัติในการศึกษาขณะศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  โดยรวบรวมเรื่องท่ีควรทราบส าคัญ ๆ ตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  อันจะเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 
ได้ง่ายขึ้นเป็นแนวทางในการศึกษาจนกระท่ังส าเร็จการศึกษา  แต่ท้ังนี้นักศึกษาก็ควรศึกษาข้อบังคับฯ 
ติดตามดูระเบียบ ประกาศต่าง ๆ  ปฏิทินการศึกษา และจาก  http://www.graduate.su.ac.th   ให้
เข้าใจโดยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง  ซึ่งจะ
เป็นผลดีแก่ตัวนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
 

             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การติดตอ่สอบถามข้อมูลหน่วยงาน บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สถานที่ติดต่อสอบถาม 
 1. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ    โทร. 0 2849 7502 – 3  หรือ  08 8229 2015 
 2. วังท่าพระ กรุงเทพฯ    โทร. 0 2222 7129 
 3. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร. 0 3421 8808 หรือ  08 8229 2013 
 4. สารสนเทศเพชรบุรี    โทร 0 3259 4107 
 5. Website : www.graduate.su.ac.th    หรือ www.facebook.com/graduatesu 
 

หน่วยงาน รายละเอียดการติดต่อ 
1. งานบริหารและธุรการ 
 

- งานธุรการ  การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานประชุมและประสานงาน 
- งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
 

2. งานคลังและพัสดุ 
 

- งานการเงินและบัญชี  ได้แก่  การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
   การขอรับเงินทุน ฯลฯ  การขอประมาณการค่าใช้จ่าย 
   แต่ละหลักสูตร 
- งานพัสดุ 
- งานงบประมาณ 
 

3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
 

- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานวิทยานิพนธ์ เช่น การขอพิจารณาหัวข้อฯ การอนุมัติ 
  หัวข้อฯ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การเปลี่ยนหัวข้อฯ,  
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ 
  ค้นคว้าอิสระ 
- หนังสือราชการเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ เช่น  หนังสือเชิญตรวจ 
  เครื่องมือวิจัยฯ การทดลองเครื่องมือฯ การเก็บข้อมูล ฯลฯ 
- การบริหารจัดการท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis  
- การส่งเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- การขอทุนการศึกษา หรือทุนอุดหนุนการวิจัย 
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หน่วยงาน รายละเอียดการติดต่อ 

4. งานบริการการศึกษา 
 

- งานทะเบียนและประเมินผล  เช่น การลงทะเบียน หรือ 
  เพ่ิม ถอน รายวิชา  สถานภาพของนักศึกษา การเสนอส าเร็จ 
  การศึกษา 
- งานบริการนักศึกษา  ได้แก่  การขอหนังสือราชการ เช่น 
  รับรองการเป็นนักศึกษา หรือ Transcript  
- งานกิจการนักศึกษา 
  

5. งานแผนและพัฒนาระบบ 
 

- การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ  
  Veridian E-Journal, Silpakorn University 
- การประกันคุณภาพ 

 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านระบบออนไลน์ หรือด้วยตนเอง  ภายในวัน เวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
 

การปฐมนิเทศนักศึกษา     
 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งของบัณฑิตวิทยาลัย และของสาขาวิชา เพ่ือให้
ได้รับค าแนะน าและทราบในเรื่องของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร การ
บริหารจัดการเรียนการสอน และในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน 
 

การลงทะเบียน 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา 
 1.  ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชา เพ่ือได้รับค าแนะน าก่อนการ
ลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 
  -  รายวิชาปรับพ้ืนฐาน   
  -  รายวิชาบังคับ (ต้องเรียนให้ครบทุกรายวิชาให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่) 
  -  รายวิชาบังคับเลือก  (เลือกเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดบังคับเลือก) 
  -  รายวิชาเลือก (เลือกเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C  ถ้าต่ ากว่าจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามสาขาวิชาก าหนด) 
  -  รายวิชาเลือกเสรี (เรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C) 
  -  สอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
  -  ภาษาต่างประเทศ  
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  -  วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  -  เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ทั้งนี้ นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ทุกรายวิชาจะต้องได้เกรดไม่ต่ ากว่า B  หรือนักศึกษาปริญญาเอก
แบบ 1 และนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  ผลการศึกษาจะไม่มีค่าระดับ (S/U) หรือ Au ศึกษาโดยไม่นับ
หน่วยกิต 
 2. ภาระค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนรายวิชา หากค้างช าระค่าลงทะเบียนจะลงทะเบียนไม่ได้         
 3. ต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาปกติ (ภคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย)ตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 4. การลงทะเบียน เพ่ิม-ถอนรายวิชา ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา   
 5. การลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนจะลงได้ต่อเมื่อสาขาวิชาเปิดการเรียนการสอนให้ลงทะเบียน
รายวิชาเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น          
 6. การถอนรายวิชาจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนวิชาละ  200  บาท  
 7. จะต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาต้นและปลาย จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
          8. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา  
          9. ลงทะเบียนรายวิชา หรือเพ่ิม-ถอน เกินระยะเวลาให้ยื่นค าร้องขอเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับความ
เห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชา และจะต้องเสียค่าปรับลงทะเบียนช้าวันละ 
50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
         10. หากลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่าจะต้องยื่นค าร้องขอเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับความ เห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา  
         11.  ช าระเงินค่าลงทะเบียนตามเวลาและธนาคารที่ก าหนด  หากเกินระยะเวลาจะเสียค่าปรับช าระเงินช้า
วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
         12. ไดร้ับเงินค่าถอนรายวิชาคืนหลังหมดระยะเวลาการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา 
         13. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระแล้วทันทีในช่วงระยะเวลาลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา และให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคว้า
อิสระต่อๆ ไปทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา (จะช าระเงินค่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระครั้งแรกเพียง
ครั้งเดียว)  
 

จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา 
 

สถานภาพ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
นักศึกษาปกติ 
นักศึกษารอพินิจ 
นักศึกษาทดลองศึกษา 

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

         ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นการลงทะเบียน 

ต้องทราบวา่จะลงรายวชิาอะไร (โดยค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  
หรือประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวชิา ตามแผนการศึกษา) 

เว็บไซต์ลงทะเบียน www.reg.su.ac.th   
คลิกเข้าสู่ระบบ แล้วใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผา่น คือ รหัสนักศึกษา 

คลิกเลือกเมนูลงทะเบียน ใส่รหัสรายวิชา เลือกกลุ่มเรียน  (ส ารองที่นั่ง)  
กดปุ่ม Enter  ใส่รหัสรายวิชาจนครบทุกวิชา 

ตรวจสอบ 
การลงทะเบียน คร้ังที่ 1 

คลิกเมนู ยืนยันการลงทะเบียน  คร้ังที่ 1 
 

คลิกเมนู  ยันยืนการลงทะเบียน  ซ้ าอีกคร้ัง  
การลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

คลิกที่ “ถอยกลับ” เลือกคลิกเมนูผลการลงทะเบียน 
คลิกที่ค าว่า “PDF” พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงนิที่ธนาคาร  

แก้ไขการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนถูกต้อง 

ตรวจสอบ 
การลงทะเบียน คร้ังที่ 2 

แก้ไขการลงทะเบียน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ  ใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เลือกเมนู ลงทะเบียน และด าเนินการลงทะเบียน  4.  เลือกเมนู ยืนยันการลงทะเบียน 

   
 
 

         

 
 

60902301 

http://reg.su.ac.th/
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การลงทะเบียนรายวิชากับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 
 1. นักศึกษาหรือหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชา จะต้องติดต่อประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยที่จะไปลงทะเบียนเรียน  
 2. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะไปลงเรียนรายวิชา 
 3. สาขาวิชาท าบันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบุคณะวิชา มหาวิทยาลัยที่จะลงทะเบียนเรียน รายวิชา
ที่จะเรียน  และผลการเรียนแบบเป็นเกรด หรือ S,U หรือ AU  
 4. บัณฑิตวิทยาลัยท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 
 5. มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนจะต้องจัดส่งผลการเรียนมาให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 6. นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท  จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ให้
น ามานับหน่วยกิต และค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
 7. นักศึกษาปริญญาเอก จะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร (ผลการเรียนเป็น S หรือ Au เท่านั้น) 
 
การช าระเงินและรับเงินคืน 
 1. นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาผ่านธนาคารภายในระยะเวลาที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 2. นักศึกษาจะได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา  หลังหมดเวลาชะระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ยกเว้น
ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 
 3. หากช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาช้ากว่าที่ก าหนดสามารถช าระเงินผ่านธนาคารโดยพิมพ์ใบ        
แจ้งยอดการช าระในวันที่จะช าระเงิน หรือได้ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมค่าปรับช าระเงินช้าวันละ 50 บาท      
แต่ไม่เกิน 1,000  บาท 
 
การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรือปริญญามหาบัณฑิต จะนับหน่วยกิตในรายวิชาบังคับหรือบังคับ
เลือกต้องไม่ต่ าหว่า B และรายวิชาเลือกต้องไม่ต่ ากว่า C หรือได้ S เท่านั้นในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 2. นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 จะนับหน่วยกิตในรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า B หรือได้ S เท่านั้น
ในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3. นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้ S 
 4. นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับเลือก ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันก็ได้ ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
หรือได้ S 
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 5. รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B นักศึกษาไม่
มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
 6. นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B  หรือได้ U ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกมีสิทธิ
ลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 7. ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด  การนับหน่วยกิต ให้
นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 
การเทียบโอนหน่วยกิต 
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบอาจารย์        
ที่ปรึกษา, ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/ภาควิชา และคณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอนหน่วยกิต   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมทั้งแนบค าอธิบายรายวิชา และผลการศึกษารายวิชาที่จะขอเทียบโอน  
 2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 3. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีของรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่ขอเทียบ 
 4. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
 5. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า B หรือระดับ 3 หรือเทียบเท่า หรือไม่มีค่าระดับ S 
 6. รายวิชาวิทยานิพนธ์ รายวิชาการค้นคว้าอิสระ  การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรอบรู้ 
ไม่อนุญาตให้น ามาเทียบโอน 
 7. ให้เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับ
โอน 
 8. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 9. หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอนจากสถาบันอ่ืน  ไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม  
 10. ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 
การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา และการเปลี่ยนระดับการศึกษา    
 นักศึกษาที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนระดับการศึกษา ยื่นค าร้อง
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ขอเปลี่ยน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา, ประธานสาขาวิชา/ประธาน
หลักสูตร/ภาควิชา และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 1. การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึงการเปลี่ยนแผน และ/หรือ แบบ การศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกัน และสาขาวิชาเดียวกัน ระหว่าง แผน ก 1 ,แผน ก 2  และ แผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต   
หรือ ระหว่าง แบบ 1 และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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 2. การเปลี่ยนสาขาวิชา  หมายถึงการเปลี่ยนสาขาวิชาในหลักสูตรระดับการศึกษาเดียวกันภายในคณะ
วิชา หรือระหว่างคณะวิชา 
 3. การเปลี่ยนระดับการศึกษา  หมายถึงการเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าไปยังหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่า หรือการเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าไปยังหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
 ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาใหม่  หรือสาขาวิชาใหม่ หรือระดับการศึกษาใหม่ให้นับรวมตั้งแต่
นักศึกษา เริ่มเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
 
การรอพินิจ 
 ในระหว่างการศึกษาขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษาจากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาจะ
รอพินิจได้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 1. ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน 
 2. ได้รับการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้สัญลักษณ์   NP 
 3. สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3 (ยกเว้นนักศึกษาทดลองศึกษา หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 หรือปริญญาโท แผน ก 1 ) 
 4. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3 
*หมายเหตุ  หากนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันท ี
 
การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจาการศึกษา 
 การลาพักการศึกษา  
 นักศึกษาท่ีมีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งก็ได้ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
 2. ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันนับจากเปิดภาคการศึกษา 
 3. หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาแล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  3.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ      
  3.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองจากแพทย์ 
  3.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย  
 4. นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา,ประธานสาขา 
วิชา/ ประธานหลักสูตร/ภาควิชา และคณะวิชา เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
         5. บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ และลงทะเบียนและเสียค่าใช้จ่ายลาพักการศึกษา 
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       นักศึกษาที่รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  
 1. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นตามข้อ 3.1 
 2. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา 
 3. นักศึกษาท่ีขอลาพักหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว นักศึกษาได้ สัญลักษณ์  W ในทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนไว้ 
 กรณีตามข้อ 3.3 ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพัก
การศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
 
การกลับเข้าศึกษา 
 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค า
ร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14  วัน  มิฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 
การลาออกจากการศึกษา 
 ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออก ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษายังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ของบัณฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50 
 2. นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3 และหรือได้รับ
สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
 3. สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
 4. เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
 5. สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 6. สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 7. ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายใน 3 ปี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 
 8. นักศึกษาปริญญาเอกท่ีไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใน 3 ปี กรณีที่มาจากพ้ืนฐานระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  หรือ ภายใน 5 ปี กรณีที่มาจากพ้ืนฐานระดับปริญญาบัณฑิต 
 9. ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลา 
 10. ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา(กระท าความผิด) 
 11. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา  
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 12.ไม่ลงทะเบียนรายวิชา หรือรักษาสภาพ หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ในการศึกษาปกติ (ภาค
การศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) 
 13.สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระตก 
 14.ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
 15.ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7) 
 16.ตาย            
 นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 11 ,12 และ 14 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา  
2  ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอาจอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา
ใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีนี้นักศึกษา
จะต้องเสียค่าธรรมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
 
ข้อควรระวังในการศึกษา  
 1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบตามหลักสูตร 
 2. ตรวจสอบผลการเรียนจากเว็บไซด์ในส่วนของนักศึกษาเอง 
 3. คอยติดตามผลการศึกษา 
 4. ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา (รอพินิจ/พ้นสภาพ) 
 5. หมั่นตรวจสอบปฏิทินการศึกษาในแต่ละช่วงเวลานักศึกษาจะต้องท าอะไรบ้าง 
 
การลงโทษนักศึกษา 
 1.  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 
      1.1 ภาคทัณฑ์  
     1.2 พักการศึกษา  (ระยะเวลาที่ถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย) 
     1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 2. ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภท คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 
  2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
ในภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 
  2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต หรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจากข้อ 2.1 แล้ว ให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 
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การสอบภาษาต่างประเทศ 
 1. นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้ องสอบผ่านการสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
         2. นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย 
         3. นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ เมื่อ ได้ศึกษาและหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  3.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดให้
สอบ 
  3.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอกหลักสูตร 
   3.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต  
ได้รับเกรดเป็น S 

3.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ที่ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B 
              3.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
    
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) 

 
การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบประมวลความรอบรู้ 
 การสอบวัดคุณสมบัติ หมายถึงการสอบเพ่ือวัดความรอบรู้ในวิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 1. นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
 2. นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด 
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 การสอบประมวลความรอบรู้  ให้นักศึกษาซึ่งได้เรียนรายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
 1. นักศึกษาปริญญาโท แผน ก.  แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้  หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการ
สอบประมวลความรอบรู้ 
 2. นักศึกษาปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
 
 นักศึกษาประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรอบรู้  จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชา เพ่ือขอความเห็นชอบ
ในการสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรอบรู้ 
 2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรู้ ในแต่ละภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิในการสอบวัดคุณสมบัติ หรือสอบประมวลความรอบรู ้
 4. ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U  หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2  
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 
การขอหนังสือราชการ 
 ในระหว่างการศึกษาหรือท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาสามารถขอหนังสือราชการต่าง ๆ ได้ 
เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยยื่นค าร้องขอหนังสือราชการที่ได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ หรือประธานหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชา เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย  (ดังตัวอย่างในภาคผนวก) 
 1. หนังสือเชิญผู้ตรวจเครื่องมือวิจัย  ระบุ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ให้ชัดเจน 
 2. ทดลองเครื่องมือวิจัย ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายที่จะทดลองกับใคร ให้ชัดเจน 
 3.  เก็บรวบรวมข้อมูล  ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูล 
 4.  ขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานและข้อข้อมูลเกี่ยวกับอะไร 
 5.  ขอถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ  ระบุต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และถ่ายภาพเกี่ยวกับอะไร 
 6.  สนทนากลุ่ม ระบุค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล  วันเวลาสถานที่ เก่ียวกับเรื่องอะไร 
 7.  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอผ่านออนไลน์ 
 8.  TRANSCIPT หรือใบรับรองวุฒิ  ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมเสียค่าใช้จ่าย 
           9.  อ่ืน ๆ    
 
 เอกสารข้อ 1 - 6 ต้องได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร หรือประธาน
สาขาวิชา  
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การวัดและประมวลผลการศึกษา  
 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่
ละภาคการศึกษา   นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  
 การประมวลผลการศึกษา 
 รายวิชา 
 - รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบ่งค่าระดับ A ,B+ ,B, C+, C, D+, D, F  
 - รายวิชาใดท่ีหลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลไม่มีค่าระดับให้แสดงผลเป็น S (ผ่าน), U (ไม่ผ่าน) 
 - รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลเป็น  I (ไม่สมบูรณ์) , W (ถอนรายวิชา) 
, Au (ศึกษาไม่นับหน่วยกิต)  
 -  รายวิชาที่มาจากการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ด้วยสัญลักษณ์ A*, B+*, B* และ S* 
 -  รายวิชาที่มาจากการเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
ด้วยสัญลักษณ์ CS, CE, CT และ CP 
 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 - การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการท าในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็น IP 
(มีความก้าวหน้า) , NP (ไม่มีความก้าวหน้า) 
 - การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดเป็น ดีมาก 
(Excellent), ดี (Good), ผ่าน (Passed) , ตก (Failed) 
            การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 -  นักศึกษาไม่ผ่านการสอบวัดผล 
 -  นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 -  นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ 
 -  นักศึกษาไม่แก้ค่า I 
 -  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 -  นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา   
 
นักศึกษาปริญญาเอก  แบบ 1 ผลการเรียนทุกวิชาเป็น S, Au  
                             แบบ 2 ผลการเรียนทุกวิชาต้องไม่ต่ ากว่า B   
 
นักศึกษาปริญญาโท 
 1. รายวิชาบังคับ ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่) 
 2. รายวิชาบังคับเลือก  ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า B ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือก
เรียนวิชาอ่ืนในหมวดบังคับเลือก 
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 3. รายวิชาเลือก  ให้ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C  ถ้าต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมหรือเลือกเรียน
วิชาอ่ืนในหมวดวิชาเลือก 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   
 นักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาได้ตามช่วงเวลาที่บัณฑิตประกาศรับสมัครทุนทางเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  
 1. ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  1.1 ทุนงบประมาณแผ่นดิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 
      - เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง (ภาคต้นและภาคปลาย) 
  1.2 ทุนงบประมาณแผ่นดิน (ได้รับจัดสรรจากกองกิจการนักศึกษา) 
              - เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง 
  1.3 ทุนโบราณคดีทัศนาจร 
             - เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง 
 2. ทุนอุดหนุนการศึกษา 
  2.1 ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบ
ข้าราชการ  ปีละ 1 ครั้ง 
  2.2 ทุนจากเงินบริจาคจากากรประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ปีละ 1 ครั้ง 
  2.3 ทุนอ่ืน ๆ 
 3. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  3.1 ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์  โดยการน าเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุม
ระดับชาติ และนานาชาติ 
  3.2 ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 4.  ทุนอ่ืน ๆ 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถตรวจสอบและติดตามการประกาศให้ทุน สมัครขอทุนและผลสรุปผู้ที่รับทุนทาง 
  เว็บไชด์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
 การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ท าในระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) 
และยื่นค าร้องทางออนไลน์  เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ดังนี้  
 1.  การสอบเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   
 2.  ขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 3. สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
 

นักศึกษาเข้ารับการอบรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์                         
(iThesis)  โดยเริ่มท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ  (iThesis) 

 

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานการเผยแพร่                 
ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พร้อมเอกสารต่าง ๆ 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบจบ 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติปริญญา 

หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์      

ส่วนการค้นคว้าอิสระ ด าเนินการสอบหัวข้อที่สาขาวิชา 

นักศึกษาขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับความเห็นชอบ 

จากประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ
หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และคณะวิชา 

นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ตรวจเครื่องมือวิจัย ทดลองเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล 

นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพ่ือส าเร็จการศึกษา  
โดยได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ยื่นค าร้องก่อนวันสอบ 15 วันท าการ 
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การสอบเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
 วิทยานิพนธ์ 
 1. นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis แล้วได้รับอนุมัติให้สอบเพ่ือพิจารณาหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
   2. นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบทางออนไลน์  โดยเลือกหัวข้อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และบันทึกข้อมูลประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง  วันเวลา สถานที่สอบ รายชื่อคณะกรรมการไม่ต่ ากว่า 3 และ
ไม่เกิน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิช  
 3. พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
หลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และคณะวิชา เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
            การค้นคว้าอิสระ  
 การสอบพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระให้ด าเนินการโดยหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธาน
สาขาวิชา            
 เมื่อด าเนินการสอบเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว อาจมีการ
แก้ไข นักศึกษาด าเนินการแก้ไขเสร็จพร้อมเสนอประธานพิจารณาหัวข้อฯ เพ่ือขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป 
   
การขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
 1. นักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานพิจารณาหัวข้อฯ ให้อนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ตามค าแนะน าหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา            
 2. นักศึกษายื่นค าร้องทางออนไลน์ เลือกหัวข้อ ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และ
บันทึกข้อมูลประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาเท่านั้น 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมถ้ามี  โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ตั้งแต่ 1  
คน  แต่ไม่เกิน 3  คน ส่วนการค้นคว้าอิสระมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ไม่เกิน 1 คน  
 3. พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบโดยได้รับความเห็นชอบประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อฯ หัวหน้า
ภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และคณะวิชา เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
 4. เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อฯและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระทันทีในช่วงที่มีการลงทะเบียนภาคต้นหรือปลาย  
 5. ภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา โดยช าระเงินค่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระครั้งแรกเท่านั้น  
 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้จะต้องเรียนมาแล้วอย่างน้อย  2 ภาค
การศึกษา และมีหน่วยกิตสะสม จ านวน 12 หน่วยกิต ตามระเบียบข้อบังคับฯ นักศึกษาจะต้องอนุม้ติหัวข้อฯ 
ภายใน 3 ปีการศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 
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การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส าเร็จการศึกษา   
 1. นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
         2.  นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร สอบผ่านภาษาอังกฤษและประมวลความรอบรู้/วัด
คุณสมบัติแล้ว 
 3. นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบทางออนไลน์ และบันทึกข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้ 
  3.1 ประธานการสอบคือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าภาควิชามอบหมาย   
  3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และร่วม (ถ้ามี) หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกสถาบัน (มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า        
รองศาสตราจารย์) 
  3.4 ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
 4. พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบโดยได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์      
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และคณะวิชา  เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนวันสอบ 15 วันท าการ พร้อมรายละเอียดกรรมการภายนอกสถาบัน  
 5. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และออกหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมขออนุมัติต้นสังกัด  
 6. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิจัยระดับชาติ หรือ นานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูล TCI / สมศ. หรือน าเสนอที่ในประชุมวิชาการ ระดับปริญญาโท  หรือ ISI . SJR ,Scopus หรือ  สมศ. 
ระดับบปริญญาเอก 
 7. นักศึกษาปรับแก้วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารต่าง ๆ 
ตามข้ันตอนการขอส าเร็จการศึกษา  
 8. บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้น าวิทยานิพนธ์ที่ส่งแล้วกลับไปแก้ไขอีก 
 
การขอส าเร็จการศึกษา 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอส าเร็จการศึกษาได้ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. มีจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนด 
 3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก. แบบ 1 และปริญญา
เอก แบบ 1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
 4. นักศึกษาปริญญาโทได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชา 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลเป็นค่าระดับ 
 5. นักศึกษาปริญญาเอกต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชา ยกเว้น ปริญญาเอกแบบ 1 
 6. ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น  S หรือ U 
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 7. ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ ตาม
ข้อบังคับฯ บัณฑิตวิทยาลัย 
 8. ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 
 9. สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
 10. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
 11. ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สาธารณชน 
   - ปริญญาเอก ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   - ปริญญาโท ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าเสนอผลงาน ในที่ประชุม
วิชาการด้วยวาจา หรือโปสเตอร์  
 12. ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  
 13  มีความประพฤติดี 
 
การขอขยายเวลาการศึกษา 
 นักศึกษาที่จะหมดเวลาการศึกษาที่ประสงค์จะขยายเวลาการศึกษาได้ในกรณีที่นักศึกษาได้ด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการรอการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถยื่นค า
ร้องขอขยายเวลาการศึกษาพร้อมหลักฐานก่อนวันหมดเวลาการศึกษาส าหรับการขอขยายเวลาการศึกษาครั้งแรก หรือ
ภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลาการศึกษาท่ีขอขยายเวลา ส าหรับการขอขยายเวลาการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. กรณีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในวารสารในประเทศ  ให้ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่
เกิน 1 ปีการศึกษา 
 2.  กรณีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในวารสารนานาชาติ ให้ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา โดยอาจ
ขยายได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา 
 3.  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา จะต้องด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา 
 4. วันที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ขอขยายเวลาการศึกษา คือวันที่นักศึกษาน าหลักฐานการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสาร 
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การเพิกถอนปริญญา 
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาที่ได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตาม
กรณีดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น หากพบว่ามีการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานผู้อ่ืน หรือการ
จ้างท ารายงาน หรือการจ้างท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง 
 ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์  หรือการ
ซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น ที่ www.plag.grad.chula.ac.th  (Plagiarism Checking Report  ของอักขราวิสุทธิ์) 
 3. กรณีอ่ืน ๆ หากพิสูจน์ว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย 
หรือต่อศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่ตนได้รับ  

 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plag.grad.chula.ac.th/
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ภาคผนวก 
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วิธีการขอค าร้องออนไลน ์
 

1. เข้าระบบลงทะเบียนที ่  www.reg.su.ac.th   ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบ 
2. คลิกเลือกขอเอกสารออนไลน์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. เลือกเข้าสู่หน้าเอกสารออนไลน์ 
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3. เลือกเข้าสู่หน้าเอกสารออนไลน์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.เลือกสถานที่รับเอกสารและเลือกเอกสารที่จะขอกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นกดขั้นตอนต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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5.  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นให้กดค าว่าพิมพ์ใบค าร้องเพื่อพิมพ์มาให้อาจารย์เซ็นและน ามาส่งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
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ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
 

       
ที่ ศธ 6806 /                                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                 พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                     
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  นาย / นางสาว........................................    นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต / ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา..................................................  เข้าเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในภาคการศึกษา (ต้น / ปลาย) ...................  ประจ าปีการศึกษา ...................    ขณะนี้ก าลัง
เรียนรายวิชาตามหลักสูตร 
 
 
                   ให้ไว้  ณ  วันที่……………เดือน........………………. พ.ศ................. 
 
 
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม) 
               รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 
        รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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No.              /2016           The Graduate School Silpakorn  University 
              Sanamchandra Palace Campus 
              Nakhon Pathom 73000 
 
        
 This is to certify that  Miss /Mr. ………………………………….. a student of the Graduate 
School, Silpakorn University. She / he  is studying in the program of ………………………………………. 
 

 Given on ..................   ....... ,………. 
 
 
 
      (Asst.Prof.Chaiyos  Paiwithayasiritham, Ed.D.) 
          Acting Dean  
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ตัวอย่างหนังสือราชการต่าง ๆ 

       
ที่ ศธ 6806 /                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                      พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                      
                                                                    .        (วัน  เดือน  ปี)       . 
 
เรื่อง     ขอเชิญเป็นผู้ตรวจเครื่องมือวิจัย 
  
เรียน     ................................................... 
 
                   ด้วย นาย / นาง / นางสาว.................................................   นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต / 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา..................................... ภาควิชา.........................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “…………………………………………………..”   มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย   เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึง
ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ตรวจเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าวด้วย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                                                รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย   
                                                   รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม โทร. 0 3421 8808 
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ที่ ศธ 6806/                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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          .        (วัน  เดือน  ปี)       . 
 
เรื่อง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน     ................................................... 
 
                   ด้วย นาย / นาง / นางสาว.................................................  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต / 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา..................................... ภาควิชา.........................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “…………………………………………………..”   มีความประสงค์จะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับ
.............................................................................. เพ่ือประกอบการท าวิจัย      ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวทดลองเครื่องมือวิจัยด้วย 
                            
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                                                รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย   
                                                   รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม โทร.0 3421 8808            
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                   .        (วัน  เดือน  ปี)       . 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เรียน     ................................................... 
 
                   ด้วย นาย / นาง / นางสาว.................................................  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต / 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา..................................... ภาควิชา.........................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “…………………………………………………..” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยของท่าน เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ  เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่
นักศึกษาด้วย 
                            
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
            

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 

              รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม โทร. 0 3421 8808 
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ที่ ศธ 6806/                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                               พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000            
                                                                    

             .        (วัน  เดือน  ปี)       . 
 
เรื่อง   ขอถ่ายภาพ 
 
เรียน     ................................................... 
 
                  ด้วย นาย / นาง / นางสาว.................................................  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต / 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา..................................... ภาควิชา.........................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “…………………………………………………..” มีความประสงค์จะขอถ่ายภาพเก่ียวกับการสนทนา
กลุ่ม เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
โปรดอนุญาตให้ถ่ายภาพแก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย     
                            
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
         

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม โทร.  0 3421 8808 
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ที่ ศธ 6806                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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                   .        (วัน  เดือน  ปี)       . 
 
เรื่อง   เชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
เรียน     ................................................... 
 
              ด้วย นาย / นาง / นางสาว.................................................  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต / 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา..................................... ภาควิชา.........................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “…………………………………………………..”    มีความประสงค์จะขอเชิญท่านเข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม  ในวันที่.        (วัน  เดือน  ปี)    ..   . เวลา...................น. ณ......................................... เพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ์  
  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเข้าร่วมสนทนา
กลุ่มตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  
                            
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                    ขอแสดงความนับถือ  
 
 
                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                                
  
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม  โทร. 0 3421 8808  
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ที่ ศธ  6806 /                                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 73000                                                                                 
                          
                 .        (วัน  เดือน  ปี)       . 
 

เรื่อง   ขอสัมภาษณ์ 
  
เรียน     ................................................... 
 
                   ด้วย นาย / นาง / นางสาว.................................................  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต / 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา..................................... ภาควิชา.........................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “…………………………………………………..”  มีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์ท่าน เพ่ือ
ประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้
สัมภาษณแ์ก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย 
                      
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
        

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
                                   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย   
                                                              รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย    
นครปฐม โทร. 0 3421 8808  
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ภาคปกติ 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 

ล าดับที ่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 
1 ค่าใบสมัครและคู่มือการสมัคร (ชุดละ) 100 100 100 

2 ค่าสมัครสอบคดัเลือก (สาขาวิชาละ) 500 500 500 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระคร้ังแรกคร้ังเดียว 

1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 1,000 1,000 

2 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 50 50 50 

3 ค่าประกันของเสยีหาย    

 
- สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 3,000 3,000 - 

- สาขาวิชาในคณะอื่นๆ 1,000 1,000 1,000 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษา 

1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาละ) 2,000 2,000 2,000 

2 ค่าบ ารุงห้องสมดุ (ภาคการศึกษาละ) 1,000 1,000 1,000 

3 ค่าบริการสุขภาพ (ภาคการศึกษาละ) 100 100 100 

4 ค่าบริการคอมพิวเตอร์ (ภาคการศกึษาละ) 500 500 500 

5 ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน  (ภาคการศึกษาละ) 50 50 50 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายคร้ัง 

1 ค่าปรับลงทะเบียนช้า/ ช าระเงินช้า (วันละ) 50 50 50 

2 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300 300 

3 
 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพกัการศึกษา  
(ภาคการศึกษาละ) 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

4 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 1,500 1,500 1,500 

5 ค่าสอบภาษาต่างประเทศ (ครั้งละ) 400 400 400 

6 ค่าสอบประมวลความรอบรู้ (ครั้งละ) 1,000 500 - 

7 ค่าสอบวัดคณุสมบัติ (ครั้งละ) 1,000 - - 

8 ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา 1,000 1,000 1,000 

9 
ค่าใบรับรองผลการศึกษา/ ใบรับรองการส าเรจ็การศึกษา/ ใบ
แทนปริญญาบตัร (ชุดละ) 

100 100 100 

10 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ปีละ)                         เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาช าระอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไปในแตล่ะภาคการศึกษาปกติประมาณ จ านวน  3,650 บาท   
               ยกเว้น ภาคการศึกษาแรกช าระประมาณ จ านวน 4,500 บาท  ส าหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ช าระประมาณ  
                         จ านวน  6,100  บาท  
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2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ/รายวิชา/วิทยานิพนธ์  
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ  

(หน่วยกิตละ) 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ทัศนศิลป์                                                    40,000 
 

 
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหต ุ
ใต้ตาราง) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 30,000 1,000/2,000 1,200 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม                       ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง)   
คณะโบราณคดี    

จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 10,000 1,000/2,000 1,000 

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

โบราณคด ี 30,000 1,200/2,000 1,200 

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

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

ประวัติศาสตร ์ 30,000 1,000/1,000 1,000 

คณะศึกษาศาสตร์       

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์ 20,000 1,000/2,000 1,000 

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

หลักสตูรและการสอน 30,000 1,000/2,000 1,000 
พัฒนศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 
เทคโนโลยีการศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 

คณะวิทยาศาสตร์       

จุลชีววิทยา 8,000 300/500 500 

ชีววิทยา 20,000 1,000/1,000 1,000 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000 1,000/2,000 2,000 

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 
นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม 30,000 1,000/2,000 2,000 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

คณะเภสัชศาสตร์       
วิทยาการเภสัชศาสตร ์ 10,000 1,000/1,700 1,700 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 10,000 1,000/1,700 1,700 
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 10,000 1,000/1,700 1,700 
วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10,000 1,000/1,700 1,700 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 25,000 2,000/3,000 2,000 
วิศวกรรมเคม ี 20,000 500/700 500 
เทคโนโลยีชีวภาพ 20,000 500/700 500 
เทคโนโลยีอาหาร 20,000 500/700 500 
วิศวกรรมพลังงาน 20,000 500/700 500 

การจัดการงานวิศวกรรม 20,000 500/700 500 
คณะวิทยาการจัดการ       
การจัดการ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          
Doctor of Philosophy Program in                      ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 
 Bioscience for Sustainable Agriculture  
(International Program) 
 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต       

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      

ทัศนศิลป ์   50,000 
     - แผน ก แบบ ก 1 9,000 500/800 (ภาคการศึกษาละ) 

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
การออกแบบชุมชนเมือง 10,000 500/700 500/- 
สถาปัตยกรรม 10,000 500/700 500/- 
สถาปัตยกรรมไทย 10,000 500/700 500/- 
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 10,000 500/700 500/300 
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 10,000 500/700 500/- 
ภูมิสถาปตัยกรรม 10,000 500/700 500/300 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

คณะโบราณคดี       
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 7,000 700/700 700/700 
สันสกฤตศึกษา 7,000 700/700 700/700 
โบราณคด ี 5,000 500/700 500/500 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 7,500 500/700 500/500 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 5,000 500/700 500/500 
คณะมัณฑนศลิป์                            
การออกแบบผลติภณัฑ์                           ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอยีดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 

คณะอักษรศาสตร์       
ประวัติศาสตร ์ 5,000 500/500 500/500 

ภาษาไทย  5,000 500/500 500/- 

คณะศึกษาศาสตร์       
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์ 4,500 500/800 800/300 
การบริหารการศึกษา  4,500 500/800 800/300 
การสอนภาษาอังกฤษ 4,500 500/800 800/- 
การสอนภาษาไทย 4,500 500/800 800/- 
การสอนสังคมศึกษา 4,500 500/800 800/300 
เทคโนโลยีการศึกษา 4,500 500/800 800/300 
จิตวิทยาชุมชน 4,500 500/800 800/- 
พัฒนศึกษา 4,500 500/800 800/300 
หลักสตูรและการสอน 4,500 500/800 800/300 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 4,500 500/800 800/- 
การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 4,500 500/800 800/300 

คณะวิทยาศาสตร์       
เคมีศึกษา  5,000 300/500 500/- 
เคม ี 5,000 300/500 500/- 
ชีววิทยา 5,000 300/500 500/- 
จุลชีววิทยา 5,000 300/500 500/- 
ฟิสิกส ์ 3,000 300/500 300/- 
สถิติประยุกต ์ 5,000 300/500 500/300 
คณิตศาสตร ์ 5,000 300/500 500/- 
คณิตศาสตร์ศึกษา 5,000 300/500 500/300 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000 1,000/1,000 1,000/1,000 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม
พิเศษ  ภาค
การศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

คณะเภสัชศาสตร์       
เภสัชกรรมคลินิก 5,000 1,000/1,200 1,200/300 
การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข 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/- 
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 5,000 1,000/1,200 1,700/300 
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 5,000 1,000/1,700 1,700/- 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์ 15,000 500/700 500/300 
วิศวกรรมเคม ี 15,000 500/700 500/- 

เทคโนโลยีชีวภาพ 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/- 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ 10,000 500/700 500/- 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
สัตวศาสตร ์ 20,000 500/1,000 500 
Master of Science in Bioscience for                ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 
Sustainable Agriculture (International Program)                                       

บัณฑิตวิทยาลัย    
สนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา 5,000 500/800 800/500 

การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดทีห่มายเหตุใต้ตาราง) 
ธุรกิจการเกษตร                                               ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
อนุรักษ์ศิลปกรรม                                             ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

 
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนยีมพิเศษเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
 1.1 ระดับปรญิญาดุษฎีบณัฑิต เรยีกเก็บไมเ่กิน 6 ภาคการศึกษา  (ยกเว้น) 
      (1) สาขาวิชาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  (สาขาวิชาทัศนศิลป์) ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท  
ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
      (2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน เรียกเก็บตามแผนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  ดังนี้ 
     ก) แบบ 1.1 เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 
     ข) แบบ 1.2 เรียกเก็บไมเ่กิน 8 ภาคการศึกษา 
     ค) แบบ 2.1 เรียกเก็บไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา 
     ง) แบบ 2.2 เรียกเก็บไมเ่กิน 8 ภาคการศึกษา 
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 1.2 ระดับปรญิญามหาบณัฑิต เรยีกเก็บไมเ่กิน 4 ภาคการศึกษา ยกเว้นสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์  เรียกเก็บไมเ่กิน 
6 ภาคการศึกษา 
 2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  
     2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์
           ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  360,000 บาท  เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกนิ 6 ภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท     ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอตัราที่มหาวิทยาลัยหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
          ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อนครบ 6 ภาคการศึกษา ต้องช าระคา่ลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตามคา่ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
     2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
          ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เรยีกเก็บตามแบบการศึกษา ดังนี ้
          ก) แบบ 1.1 ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000  บาท 
                        ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

        ข) แบบ 2.1 ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 48,000  บาท 
                        ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 7 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

        ค) แบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 46,000  บาท 
                        ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ 
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราทีม่หาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นท่ีมีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม ให้นักศึกษาช าระคา่ลงทะเบียนเพิม่เตมิในอัตราหน่วยกิตละ 1,500 บาท 

    2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี ้
 - 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   
 อน่ึง นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  30,000 บาท จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา 
 2.4 Doctor of Philosophy Program in Bioscience for Sustainable Agriculture (International Program) 
     ค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย เรียกเก็บตามแบบนักศึกษา  ดังนี ้
      ก) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร 240,000 บาท เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
      ข) แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร 240,000 บาท เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
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       ทั้งนี้ หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อน 6 ภาคการศึกษา หรือ 10 ภาคการศึกษา แล้วแต่กรณี นักศึกษาต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามจ านวนค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร     และส าหรับค่าลงทะเบยีนภาคพิเศษฤดรู้อน ภาค
การศึกษาละ 20,000 บาท    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรยีนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราทีม่หาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
                  2.5 หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์  

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 35,000 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา        
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย 
        2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  100,000  บาท   เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 4  ภาคการศึกษา             
ภาคการศึกษาละ 25,000  บาท  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอตัราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานัน้ก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
  ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภาคการศึกษา  ต้องช าระค่าลงทะเบยีนให้
ครบถ้วนตามคา่ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  ภาคการศึกษา
ละ 5,000 บาท   และส าหรับนักศึกษาหลักสตูรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบยีนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา ให้นักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 2,000  บาท 
 2.7 Master of Science in Bioscience for Sustainable Agriculture (International Program) 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 120,000 บาท เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอตัราที่มหาวิทยาลัยหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
  ทัง้นี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภาคการศึกษา ต้องช าระค่าลงทะเบยีนให้ครบถ้วน
ตามค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   และค่าลงทะเบยีนภาคพเิศษฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
  2.8 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 27,550 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา        
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย 
  2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
  ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย เรยีกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี ้
  - ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  - ภาคการศึกษาที่ 3 และ 4 ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ 
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราทีม่หาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
       2.10 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอนุรักษ์ศลิปกรรม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 37,450 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา    และ  
ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรยีนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจาก
หลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตามอตัราที่มหาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานัน้ก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
            3. รายวิชาการศึกษาภาคสนาม คณะโบราณคดี หน่วยกติละ 1,000 บาท 
 4. ค่าธรรมเนยีมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ   
                                                

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

รายการคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัร

บัณฑิต 

หลักสตูร
ภาษาไทย 

หลักสตูร
นานาชาติ 

หลักสตูร
ภาษาไทย 

หลักสตูร
นานาชาติ 

หลักสตูร
ภาษาไทย 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 

1 
 

ค่าใบสมัครและคู่มือการสมัคร 
ซื้อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ (ชุดละ) 

 
200/250 

 
200/250 

 
200/250 

 
200/250 

 
200/250 

2 
 

ค่าสมัครสอบคดัเลือก 
(สาขาวิชาละ) 

 
1,200 

 
1,200 

 
1,200 

 
1,200 

 
1,200 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระคร้ังแรกคร้ังเดียว 

1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 50 50 50 50 50 

3 ค่าประกันของเสยีหาย      

 
- สาขาวิชาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 - สาขาวิชาในคณะอื่นๆ 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 ารุงห้องสมดุ  
(ภาคการศึกษาละ) 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

3 
 

ค่าบริการคอมพิวเตอร์  
(ภาคการศึกษาละ) 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

4 
 

ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน 
(ภาคการศึกษาละ) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายคร้ัง 

1 
 

ค่าปรับลงทะเบียนช้า/ ช าระเงินช้า 
(วันละ) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

2 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300 300 300 300 

3 
 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา/ลา
พักการศึกษา (ภาคการศึกษาละ) 

 
2,000 

 
10,000 

 
2,000 

 
10,000 

 
2,000 

4 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
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ล าดับ
ที ่

รายการคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัร

บัณฑิต 

หลักสตูร
ภาษาไทย 

หลักสตูร
นานาชาติ 

หลักสตูร
ภาษาไทย 

หลักสตูร
นานาชาติ 

หลักสตูร
ภาษาไทย 

5 ค่าสอบภาษาต่างประเทศ      

 
- สาขาวิชาในคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
400 

 
2,000 

 
400 

 
2,000 

 
- 

 - สาขาวิชาในคณะอื่นๆ 400 1,000 400 1,000 - 

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

7 ค่าสอบวัดคณุสมบัต ิ 1,000 1,000 - - - 

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

9 
 
 

ค่าใบรับรองผลการศึกษา/ 
ใบรับรองการส าเร็จการศึกษา/  
ใบแทนปริญญาบตัร (ชุดละ) 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

10 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ปีละ)                 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ   

นักศึกษาช าระอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษาปกติเป็นจ านวน 3,550 บาท  ยกเว้น  
ภาคการศึกษาแรกช าระจ านวน 5,200 บาท ส าหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ช าระจ านวน 7,200 บาท  
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2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ/รายวิชา/วิทยานิพนธ์  

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ท่ีไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ท่ีใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
การจัดการมรดกทาง 
สถาปัตยกรรมฯ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000 6,000/6,000 6,000 

สถาปัตยกรรม                                    ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 
คณะมัณฑนศลิป ์
การออกแบบ                                            ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตใุต้ตาราง) 

ศิลปะการออกแบบ (หลักสตูรนานาชาติ) 50,000 5,000/5,000 5,000 
คณะศึกษาศาสตร์       
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์ 20,000 2,000/4,000 2,000 

การบริหารการศึกษา 30,000 2,000/4,000 2,000 

หลักสตูรและการสอน 30,000 2,000/4,000 2,000 
พัฒนศึกษา 30,000 2,000/4,000 2,000 
เทคโนโลยีการศึกษา 30,000 2,000/4,000 2,000 

คณะวิทยาศาสตร์    
นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  20,000  2,000/2,000  2,000 
คณะวิทยาการจัดการ 
การจัดการ 

 
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ                                   ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตใุต้ตาราง) 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       

การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 20,000 1,500/1,500 2,000/2,000 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 25,000 1,500/1,500 2,500/2,500 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 20,000 1,500/1,500 2,500/2,500 
การจัดการมรดกทาง 
สถาปัตยกรรมฯ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000 6,000/6,000 6,000/6,000 

คณะโบราณคดี       
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 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ท่ีไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ท่ีใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

คณะมัณฑนศลิป ์       

ศิลปะการออกแบบ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

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

การออกแบบผลติภณัฑ ์ 15,000 2,000/2,000 2,000/2,000 

คณะอักษรศาสตร์       

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

คณะศึกษาศาสตร์       
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์ 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

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

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 

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

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

พัฒนศึกษา 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 
หลักสตูรและการสอน 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 4,500 1,200/2,000 1,200/- 

การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 4,500 1,200/2,000 1,200/1,200 

คณะวิทยาศาสตร์       

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

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000 2,000/2,000 2,000/2,000 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (รอประกาศ) ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

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

คณะเภสัชศาสตร์       

การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข 32,450 3,000/3,000 3,000/3,000 
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (รอประกาศ)   ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
 



คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  :  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 43 
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา 
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดสุิ้นเปลือง/ 
บ,ป ท่ีใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
(หน่วยกิตละ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

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

เทคโนโลยีชีวภาพ 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 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

คณะดุริยางคศาสตร์  
สังคีตวิจัยและพัฒนา ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

วิทยาลัยนานาชาติ  

การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
ธุรกิจระหว่างประเทศ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

สัตวศาสตร ์ 30,000 500/1,000 2,000/- 

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

บัณฑิตวิทยาลัย    
สนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา 10,000 1,200/2,000 2,000/2,000 
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
การออกแบบและศลิปะเสียง ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
อนุรักษ์ศิลปกรรม ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
ธุรกิจการเกษตร ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
นวัตกรรมการออกแบบและการจดัการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย ์ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

หมายเหตุ 
 1. ค่าธรรมเนยีมพิเศษเรียกเก็บเปน็รายภาคการศึกษา 
 - ระดับปรญิญาดุษฎีบณัฑิต  เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ยกเว้น 
 1. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว) ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
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 2. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะมัณฑนศิลป์ (สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ) ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา 
 - ระดับปริญญามหาบัณฑิต  เรียกเก็บไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา ยกเว้น 
 1. สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา   
 2. สาขาวิชาในคณะมัณฑนศิลป์ ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา   
 3. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว) ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  

    2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เรียกเก็บตามแบบการศึกษา ดังนี้ 
 ก) แบบ 1.1 ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 46,000 บาท 
    ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000  บาท  

จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ข) แบบ 2.1 ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 

    ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 7 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท  
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ค) แบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 
    ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท  

จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ

ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 6  ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 100,000  บาท  
หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 6 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนให้ครบ 6 ภาคการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 50,000  บาท
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 
50,000 บาท 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา ให้นักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 3,000  บาท 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
     ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 500,000 บาท โดยแบ่งช าระเป็นงวด ดังนี้ 
    - 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 
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 อน่ึง นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  30,000 บาท จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา  
                2.4 วิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
     ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 600,000 บาท  โดยแบ่งช าระเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 -6 
ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 
50,000 บาท จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมา
จ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
     ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนให้ครบถ้วนตาม
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

         ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ 
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

    2.5  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 48,000  บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้  นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
     2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  140,000  บาท   เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 4  ภาคการศึกษา             
ภาคการศึกษาละ 35,000  บาท  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
  ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภาคการศึกษา  ต้องช าระค่าลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตามค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  ภาคการศึกษา
ละ 5,000 บาท 
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา ให้นักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 2,000  บาท 

    2.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ    
          ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  204,000 บาท   เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน  4 ภาคการศึกษา             

ภาคการศึกษาละ 51,000  บาท  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียน   เหมาจ่าย 
  ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภาคการศึกษา  ต้องช าระค่าลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตามค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  ภาคการศึกษา
ละ 5,000 บาท 
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา ให้นักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 3,000  บาท 
     2.8 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  240,000  บาท   เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 4  ภาคการศึกษา             
ภาคการศึกษาละ 60,000  บาท  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
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  ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภาคการศึกษา  ต้องช าระค่าลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตามค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  ภาคการศึกษา
ละ 5,000 บาท 
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา ให้นักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 3,000  บาท 
     2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท  เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี ้
  ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่  2  ภาคการศึกษาละ  50,000  บาท 
  ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่  4  ภาคการศึกษาละ  45,000  บาท 
  ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรแล้ว ต้องช าระค่าลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร 
     - ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมของคณะวิชาอื่น ให้นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 

    2.10  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
   - ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เว้นแต่นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ และมีจ านวน
หน่วยกิตเหลือไม่เกิน 6 หน่วยกิต ให้ช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  - ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  - ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาของคณะอื่น ให้นักศึกษาช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่
คณะวิชานั้นก าหนด 
                2.11 วิทยาลัยนานาชาติ  ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาในวิทยาลัยนานาชาติ 
       ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
  - นักศึกษาชาวไทย   ภาคการศึกษาละ  80,000  บาท 
     ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายคิดตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ส าหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติตั้งแต่ ภาค
การศึกษาปกติที่ 5 เป็นต้นไป และในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

ประเภทนักศึกษา อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายคิดตามจ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียน 
7-9 หน่วยกิต 4-6 หน่วยกิต ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

นักศึกษาชาวไทย 80,000  บาท 40,000  บาท 26,600  บาท 
นักศึกษาชาวต่างประเทศ 85,000  บาท 42,500  บาท 28,300  บาท 

 
    2.12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
          ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ 46,450  บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
        2.13  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบและศลิปะเสียง 

          ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ 56,450  บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
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   2.14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
          ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศึกษาละ 56,450  บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

    2.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
            ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้ 
 - ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

    2.16 หลักสูตรศิลปมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ  250,000  บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
 3. รายวิชาการศึกษาภาคสนาม คณะโบราณคดี  หน่วยกิตละ 3,000 บาท 
 4. ค่าธรรมเนยีมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง   
 
                                                                -----------------------------------------------    
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ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียน 
 

 นักศึกษาสามารถท าการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะน านักศึกษาไปสู่
จอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 จากรูป แสดงจอภาพรับลงทะเบียน ทางด้านซ้ายของรูปจะมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในการลงทะเบียน 
เช่น การแสดงหลักสูตร, ค้นหารายวิชาเพ่ือน ามาลงทะเบียน, ค านวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการลงทะเบียน,  แสดง
ตารางเรียน/สอนของการลงทะเบียน และการยืนยันการลงทะเบียน 
 
 วิธีใช้งาน 
 1. นักศึกษาใช้เม้าส์คลิ้กท่ีเมนู “ลงทะเบียน” 
 2. ใส่รหัสวิชา หน่วยกิตและกลุ่มที่ต้องการจะลงทะเบียนลงในช่องว่าง นักศึกษาระบุจ านวนหน่วยกิตใน
กรณีของรายวิชาวิทยานิพนธ์, รายวิชาสะสมหน่วยกิต 
 3. กดปุ่ม “บันทึก”  
 

 ระบบจะท าการตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับข้อมูลที่นักศึกษาใส่เข้ามา ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นระบบจะ
แสดงข้อความเตือนเป็นสีแดง เช่น รายวิชาไม่เปิดสอน ตารางเรียน/ตารางสอบซ้ าซ้อน เป็นต้น  ระบบจะท าการ
บันทึกข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาส่งลงสู่ฐานข้อมูลค าขอลงทะเบียน รายวิชาต่างๆที่ นักศึกษาใส่ในส่วนนี้เป็นเพียงการ
เตรียมการลงทะเบียนเท่านั้น เพราะฉะนั้นนักศึกษายังสามารถท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียนได้ตลอดเวลา เนื่องจากข้อมูลที่นักศึกษาป้อนเข้ามายังไม่ได้มีการประมวลผลจริง การตัดที่นั่งยังไม่เกิดขึ้น 
การลงทะเบียนจะส าเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาท าการ ยืนยันการลงทะเบียน เท่านั้น  
 

1. ป้อนรหัสวิชา, (หน่วยกิต)  
    และกลุ่มเรียน 
 

2. คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 
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 นักศึกษาสามารถลบรายวิชาออกจากหน้าจอรับลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ค าว่า  [ ลบ ]  ซึ่งแสดงต่อจาก
กลุ่มเรียนของรายวิชาที่ต้องการจะลบ นักศึกษาสามารถป้อนรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ระบบจะท า
การนับจ านวนหน่วยกิตรวมให้ ถ้าหน่วยกิตรวมมีจ านวนมากเกินกว่าเกณฑ์ ระบบจะแสดงข้อความเตือนนักศึกษาเป็น
สีแดง นักศึกษาสามารถลบรายวิชาบางวิชาออกได้โดยการคลิกที่ค าว่า [ ลบ ] ดังเช่นที่กล่าวมา  นอกจากการป้อน
รายวิชาโดยตรงแล้วกดปุ่มบันทึกแล้ว นักศึกษายังสามารถป้อนรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเข้าสู่ร ะบบได้โดยวิธี
อ่ืนๆอีกดังต่อไปนี้ 
 1. เลือกรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนจากเมนู “แสดงหลักสูตร” 
 2. เลือกรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนจากเมนู “ค้นหารายวิชา” 
 
แสดงหลักสูตร 
 นักศึกษาเลือกเมนู “แสดงหลักสูตร” เพ่ือแสดงโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาเอง โดยระบบจะท าการ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรกับรายวิชาที่เปิดสอน ถ้ารายวิชาที่เปิดสอนมีอยู่ในโครงสร้าง
หลักสูตร ระบบจะแสดงรหัสวิชาด้วยตัวอักษรขีดเส้นใต้ นักศึกษาสามารถคลิ้กที่รหัสวิชาดังกล่าวเพ่ือแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเรียนที่เปิดสอน จ านวนเปิดรับ ฯลฯ ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 

 
 

นักศึกษาคลิกท่ีค าว่า [ลบ] 
เพื่อลบรายวิชาท่ีไม่
ต้องการออกจากรายการ
ขอลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาคลกิท่ีรหัสวิชา
เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆของ
รายวิชาน้ันๆเช่น วันเวลา
เรียน จ านวนเปิดรับ
ลงทะเบียน ฯลฯ 
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2.12 ค้นหารายวิชา 
  
 
 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเมนู “ค้นหารายวิชา” เพ่ือค้นหาวิชามาท าการ
ลงทะเบียนได้ ขั้นตอนการค้นหารายวิชานี้มีวิธีการใช้เช่นเดียวกันกับเมนู “ค าอธิบายรายวิชา” แต่จะมีข้อแตกต่างกัน
หนึ่งอย่างคือ เมื่อนักศึกษาค้นหาและได้รายวิชาที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาดังกล่าว เช่น 
จ านวนเปิดรับ จ านวนหน่วยกิต กลุ่มเรียนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วันเวลาเรียน อาจารย์ผู้สอน และข้อความว่า       
[ เลือก ] ปรากฏอยู่ท้ายกลุ่มเรียนแต่ละกลุ่ม นักศึกษาสามารถคลิกที่ข้อความดังกล่าวเพ่ือท าการเลือกรายวิชาพร้อม
ทั้งกลุ่มเรียนที่ต้องการน าไปใส่ในฐานข้อมูลรับลงทะเบียน ทันทีที่นักศึกษาคลิกที่ค าว่า [ เลือก ]  ระบบจะแสดงการ
รับลงทะเบียน นักศึกษาจะพบว่ามีรายวิชาใหม่ที่นักศึกษาได้เลือกไว้ปรากฏอยู่ด้วย 
 
 ตัวอย่าง สมมติว่า ขณะนี้นักศึกษาอยู่ที่หน้าจอรับลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา 
Biochemistry2   แต่นักศึกษาจ ารหัสวิชาไม่ได้ นักศึกษาสามารถกระท าได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู “ค้นหารายวิชา” 
 2. ในช่องชื่อวิชา นักศึกษาพิมพ์ค าว่า Lit* 

3. คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” 

 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถคลกิท่ีรหัส
วิชาเพื่อแสดงรายละเอียด
ของวิชาน้ันๆ 

คลิกที่เมนู “ถอย
กลับ” เพื่อถอย
กลับไปท่ีหน้าจอ
รับลงทะเบียน 
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4.  ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาออกมาบนหน้าจอ ซึ่งนักศึกษาจะพบว่ารายวิชา 
LITERARY APPRECIATION  มีรหัสวิชาคือ 080117 มีจ านวนหน่วยกิตเป็น 2  ให้นักศึกษาคลิกที่รหัสวิชาเพ่ือแสดง
รายละเอียดต่างๆของวิชานี้ เช่น จ านวนรับลงทะเบียน วันเวลาเรียน/สอบ อาจารย์ที่สอน กลุ่มเรียนที่เปิดสอน 

 

 
 

คลิกที่รหัสวิชา 080117  เพื่อ
แสดงรายละเอียดของวิชา 
LITERARY APPRECIATION 

พิมพ์ข้อความ Lit* ลงใน
ช่องชื่อวิชา แล้วคลิกท่ีปุ่ม 
“ค้นหา” 

คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” 
ถ้าต้องการย้อนกลับไป
ท่ีหน้าจอรับลงทะเบียน 
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5. จากนั้นให้นักศึกษาคลิกท่ีค าว่า  [ เลือก ]  ส าหรับกลุ่มเรียนที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คลกิที่ค าว่า [ เลือก ] 
เพ่ือเลือกลงทะเบียนใน
รายวิชา 080117 กลุ่มท่ี 
00 
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ค านวณค่าใช้จ่าย 
 ในขณะที่นักศึกษาเตรียมการลงทะเบียนอยู่นี้ นักศึกษาสามารถท าการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของการ
ลงทะเบียนในครั้งนี้ได้ตลอดเวลา โดยการเลือกเมนู “ค านวณค่าใช้จ่าย” จากหน้าจอรับลงทะเบียน ระบบจะท าการ
ค านวณเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ ายอาจจะประกอบไปด้วย ค่าลงทะเบียน ค่า
บ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยประกันสวัสดิการ รวมถึงมีการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาเลือก
ลงทะเบียน 
 

 วิธีใช้งาน 
 1. คลิกท่ีเมนู “ค านวณค่าใช้จ่าย” จากหน้าจอรับลงทะเบียน 
 2. ระบบจะแสดงภาระค่าใช้จ่ายของการลงทะเบียนที่นักศึกษาได้เตรียมไว้ หลังจากที่นักศึกษาได้ดูข้อมูล
ดังกล่าวแล้วนักศึกษาสามารถถอยกลับไปที่หน้ารับลงทะเบียนได้โดยการคลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” ดังรูปต่อไปนี้ 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.17 ยืนยันการลงทะเบียน 

  
 
 
 
 
 ณ ขณะที่นักศึกษาป้อนข้อมูลให้กับระบบในขณะที่อยู่ที่หน้าจอรับลงทะเบียนนั้น ระบบถือว่าเป็นเพียงการ
เตรียมการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ข้อมูลยังไม่ได้มีการน าไปประมวลผล จนกว่านักศึกษาจะสั่งท าการยืนยันการ
ลงทะเบียน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาท าการยืนยันการลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จเท่านั้น 
 
 ข้อควรระวัง หลังจากที่เสร็จสิ้นการยืนยันผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว นักศึกษาจะต้องช าระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนในครั้งนี้ 
 
 

คลิ้กที่เมนู “ถอยกลบั” 
เพื่อย้อนกลบัไปที่หน้าจอ
รับลงทะเบียนเรียน 

ตัวเลขสรุปยอดค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนครั้งน้ี 
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วิธีใช้งาน 
 1. จากหน้าจอรับลงทะเบียน ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” 
 2. นักศึกษากรุณาตรวจสอบรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งวันเรียน/วนัสอบให้เรียบร้อย  ดูรูประกอบต่อไปนี้ 

 
 3. เมื่อนักศึกษามั่นใจแล้วว่ารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนนั้นถูกต้อง ให้นักศึกษาคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยันการ
ลงทะเบียน” ในกรณีที่การลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จระบบจะแสดงหน้าจอรูปต่อไปนี้ 

ถ้ายังไม่แน่ใจให้คลิกท่ี
เมนู “ถอยกลับ” เพื่อ
กลับไปท่ีหน้าจอรับ
ลงทะเบียนเรียน 

ระบบท าการสรุปรายวิชาท่ี
นักศึกษาต้องการลงทะเบียนใน
ครั้งน้ีให้นักศึกษาตรวจสอบ 

ส าคัญมาก ให้นักศึกษา คลิกที่
ปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” 
เมื่อนักศึกษาได้ตรวจสอบ
รายวิชาต่างๆแล้ว 
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 หากระบบมีการแสดงผลเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าระบบไม่สามารถท าการลงทะเบียนให้นักศึกษาได้ อาจจะมี
ผลเนื่องมาจากที่นั่งเต็ม, นักศึกษาไม่มีสิทธิในการยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเอง ฯลฯ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีสิทธิใน
การยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเองให้นักศึกษาติดต่อกับ ส่วนกรณี อ่ืนๆนักศึกษาจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆแล้ว
ย้อนกลับมาท าการยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งจนกว่าจะส าเร็จ 
 หมายเหตุ เมื่อเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว เมนู “ลงทะเบียน” จะหายไปจากระบบ ถ้าเมื่อใดถึง
ช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” จะปรากฏแทน 
 
 

ผลลงทะเบียน 
 หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิ้กที่ปุ่ม “ผลลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิ้กที่เมนู “ผล
ลงทะเบียน” 
 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน 
 1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงไว้
ในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

นักศึกษาคลิกท่ีปุ่ม “ผล
ลงทะเบียน” เพ่ือดูผลการ
ลงทะเบียนเรียน 

คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” 
เพื่อย้อนกลับไปท่ีหน้า
ข่าวประกาศถึง
นักศึกษาเอง 
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2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 
ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย การท ารายการลงทะเบียน, เพ่ิมรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น 

 

 
 เมื่อดูผลการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” ระบบจะน านักศึกษากลับไปสู่
หน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา พร้อมกับแสดงข้อความว่า “นักศึกษามีหนี้ค้างช าระ” ดังรูปต่อไปนี้ 

 

คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” 
เพื่อย้อนกลับไปท่ีหน้าจอ
ข่าวประกาศถึงนักศึกษา 

ระบบแสดงรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในปี/
ภาคการศึกษาปัจจุบัน 
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ลงทะเบียนช้า 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ท าการลงทะเบียนในช่วงของการลงทะเบียนปกติมาก่อน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบ 
ระบบจะแสดงเมนู “ลงทะเบียนช้า” แทนเมนู “ลงทะเบียน” โดยจะมีข้ันตอนวิธีการใช้งานเหมือนกับการลงทะเบียน
ปกติทุกประการ 
 
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
 เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนตามก าหนดการในปฏิทินการศึกษา ระบบจะแสดง
เมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน” ถ้านักศึกษาต้องการเพ่ิมรายวิชา, ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาคลิ้กท่ี
เมนูดังกล่าว ระบบจะท าการแสดงหน้าจอรับลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน โดยหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 เป็นตารางแสดงรายการขอลงทะเบียน เพ่ิมวิชา, ถอนวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน 
 ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงรายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนเรียนไว้ในปี/ภาคการศึกษา
ปัจจุบัน 
 รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรูปแสดงหน้าจอรับลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน 
   

 
 

วิธีใช้งาน 
 1. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเพ่ิมรายวิชา ให้นักศึกษาคลิ้กที่วงกลมหน้าค าว่า “เพ่ิมวิชา” จากนั้นท าการ
ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพ่ิม (ระบุจ านวนหน่วยกิตในกรณีที่มีการลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ
รายวิชาเรียนสะสมหน่วยกิต) ป้อนกลุ่มเรียนที่ต้องการแล้วคลิ้กท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท าการบันทึกเข้าฐานข้อมูล 

ตารางแสดงรายการขอ
ลงทะเบียน เพิ่มวิชา, ลด
วิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน 

ตารางแสดงรายวิชา
ท้ังหมดท่ีได้ลงทะเบียนไว้
ในปี/ภาคการศึกษาน้ี 
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 2. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการถอนรายวิชา ให้นักศึกษาคลิ้กที่วงกลมหน้าค าว่า “ถอนวิชา” จากนั้นท าการ
ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลด แล้วคลิ้กท่ีปุ่ม “บันทึก” 
 3. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาคลิ้กที่วงกลมหน้าค าว่า “เปลี่ยนกลุ่ม” แล้ว
ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการเปลี่ยนกลุ่ม ป้อนกลุ่มเรียนกลุ่มใหม่ท่ีต้องการย้ายไปลงในช่องกลุ่ม แล้วคลิ้กท่ีปุ่ม “บันทึก” 
 
 ข้อควรสังเกตุ รายการลงทะเบียนขอเพ่ิม,ถอน, เปลี่ยนกลุ่มเรียนที่นักศึกษาป้อนเข้าสู่ระบบทางหน้าจอรับ
ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนนี้ เป็นเพียงการเตรียมการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนเท่านั้น ระบบยังไม่ได้ท าการประมวลผลข้อมูล
ดังกล่าวจนกว่านักศึกษาจะท าการยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากขณะที่เตรียมการนี้ระบบจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
แก้ไขรายการต่างๆได้ตลอดเวลา อีกทั้งนักศึกษายังสามารถตรวจสอบดูภาระค่าใช้ง่าย ตรวจสอบดูตารางสอน/สอบว่า
จะเป็นอย่างไรถ้าการลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จ 
 
ตัวอย่างการใช้งาน 
 สมมติว่านักศึกษาต้องการ ถอนรายวิชา 105101 Fundamental English 1  และเพ่ิมรายวิชา 
Equipment Operation นักศึกษาสามารถกระท าได้โดย 
 1. คลิกที่วงกลมหน้าค าว่า “ถอนวิชา” แล้วป้อน 105101 ลงในช่องรหัสวิชา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 
เพ่ือท าการบันทึกรายการขอถอนรายวิชาลงในฐานข้อมูลของระบบ 
 2. คลิกท่ีวงกลมหน้าค าว่า “เพ่ิมวิชา” แล้วป้อนรหัสวิชาของวิชา Equipment Operation ลงในช่องรหัส
วิชาแล้วคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก” ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบรหัสวิชา นักศึกษาสามารถใช้เมนู “ค้นหารายวิชา” เพ่ือท า
การค้นหา รหัสวิชาได้ 
 3. ท าการยืนยันการลงทะเบียน 
  นักศึกษาสามารถใช้เมนู “แสดงหลักสูตร”, เมนู “ค้นหารายวิชา”, เมนู “ค านวณค่าใช้จ่าย”, เมนู 
“แสดงตารางเรียน/สอบ” และเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน” ได้ในแบบเดียวกันกับการลงทะเบียนปกติ นอกจากนี้
นักศึกษายังสามารถคลิกที่รหัสวิชาภายในตารางแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้วและตารางแสดงรายวิชาที่ต้องการ
ลงทะเบียนเพิ่ม, ลด, เปลี่ยนกลุ่มเรียนเพ่ือขอดูรายละเอียดของวิชานั้นๆได้อีกด้วย 
 
 ข้อควรระวัง อย่าลืมว่าการลงทะเบียนเพ่ิม-ลดจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ท าการยืนยันการ
ลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จเท่านั้น และหลังจากนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขรายการต่างๆได้อีกต่อไป 
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                    ขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
 

1. เล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ ์จ านวน 2 เล่ม  

2. ใบน าส่งวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ จากระบบ iThesis  (โดยมีลายมอืชื่อของ 

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษา) 

3. เอกสารการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

ระดบั ป.เอก/ป.โท  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับจรงิ  

      โดย ตีพิมพ์ในวารสาร   

                - ระดับชาติ ตอ้งอยู่ในฐานขอ้มูล TCI / สมศ. 

                - ระดับนานาชาติ ต้องอยู่ในฐานขอ้มูล SJR / ISI / Scopus / สมศ.     

ระดบั ป.โท  ส าเนาใบประกาศนียบตัรในการน าเสนอผลงาน 

       โดย การน าเสนอผลงานในที่ประชมุวิชาการที่มีรายงานการประชมุ (Proceeding) 

     และ  ให้จดัส่ง บทความ  ส าเนาใบตอบรับการตีพมิพ์/ ใบประกาศนียบตัร หนา้ปก สารบญั             

            ที่สาขาวิชา จ านวน 1 ชดุ   

4. ค าร้องขอรับปริญญาพร้อมช าระเงิน 

5. ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (บฑ.4) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา  

     และคณะวิชา พร้อมช าระเงินค่าบริการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ จ านวน 400 บาท   

6. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของบัณฑิตที่ท างานแล้ว ประเมินคุณภาพบัณฑิตใน “แบบส ารวจ              

คุณภาพบัณฑิต” ที่ www.graduate.su.ac.th 

7. กรอก “แบบส ารวจภาวะการมีงานท าฯ”และ “แบบส ารวจความพึงพอใจฯ” ที ่

www.graduate.su.ac.th 

8. ค าร้องขอรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์และใบรับรองวุฒิ   

 

หมายเหตุ   โปรดติดตามผลสอบวิทยานิพน์/การค้นคว้าอิสระ จากสาขาวิชาโดยด่วน                                      

                www.graduate.su.ac.th  โทร.034-218-788 ต่อ 11  



 

 

 




