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พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
 2. ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอน 
 3. คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4. บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 

เปาหมาย 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือ
องคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่ 
 2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย 
เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม 

นโยบายการจัดการศึกษา 
 1. นโยบายดานการเรียนการสอน 
  1.1 ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่เปนวิชาหลัก
แลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 
  1.2  ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทาง
ศาสนาเปนตนวาหนาทีเ่กีย่วกับการบําเพ็ญศาสนกิจ  (Sanctifying)  การสอนศาสนา  (Religious  
teaching) และการปกครองดแูลชุมชน (Community ruling) 
  1.3 ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อันเปน
คุณสมบัติที่มีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับพระเจา และที่
สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา 
  1.4 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารย ผูมี
บทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 2. นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 
  2.1 ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหวางวัฒนธรรม
ไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา  (Inculturation)  ซ่ึงมีประเด็นตางๆ  อาทิเชน    
เทววิทยา  พิธีกรรม  ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา 
  2.2 ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่พึงพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
  2.3 จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 
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 3. นโยบายดานการบริการแกสังคม 
  3.1 ดานวิชาการ 
   เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอความเชื่อ 
ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในพระศาสนจักร และในสังคม ฯลฯ 
  3.2 ดานการอยูรวมกับสังคม 
   รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหา
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
 
 
ประวัติความเปนมา โดยสรุปของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2508 
 สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ไดโปรดเกลาสถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทยเปน
สังฆมณฑล (Diocese) และแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ภาค คือ ภาคอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และ ภาคอัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง โดยใหแตละอัครสังฆมณฑลมีสามเณรา-
ลัยเล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวงคาทอลิก จึงมีเนื้อหา 
หลักสูตรการฝกอบรมที่หลากหลายแตกตางกัน ทั้งยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาและเทววิทยา  จึงตองสงสามเณรไปศึกษาในตางประเทศ  

 พ.ศ. 2515 
 เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวง
คาทอลิกขึ้นในแตละประเทศ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ได
อนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญ  ขึ้นที่   เลขที่   20   หมู  6   ถนนเพชรเกษม กม. 29    ต. ทาขาม     
อ. สามพราน จ. นครปฐมโดยใชช่ือวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX   MUNDI MAJOR  SEMINARY)” 

 2  กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 
 ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ พรอมทั้งการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม 
(Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 19 เมษายน พ.ศ. 2519 
 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเปดวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันระดับอุดมศึกษา เปดสอน 2 
หลักสูตรใน 2 คณะวิชา  คือ คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
และ  คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา 
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 27  กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
 ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐานการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร และคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ใหมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐทุก
ประการเมื่อวันที่ 8  ตุลาคม พ.ศ. 2522 

 ปการศึกษา 2536 
 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดโอนหนวยงาน ศูนยวิจัย-
คนควาศาสนาและวัฒนธรรม เปนองคกรหนึ่งของวิทยาลัย ภายใตการดําเนินงานของคณะ
ผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 

 ปการศึกษา 2537 
 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538 

 ปการศึกษา 2538 
 เร่ิมใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 ปการศึกษา 2541 
 ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และหลักสูตร      
ศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทววิทยา  ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรที่ไดรับการ
ปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2542  และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับทราบ 

 ปการศึกษา 2543 
 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร เพื่อ
ผลิตบุคลากรครูในสาขาวิชาดานศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการไดตั้งแตป
การศึกษา 2543 

 1  มิถุนายน พ.ศ. 2545 
 ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสน
ศึกษา 
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 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาตรีทั้งสามหลักสูตร โดยเริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547 

 29 มกราคม พ.ศ. 2552 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสาม
หลักสูตร โดยเริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552  และอนุมัติการเปดหลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม และใหเร่ิมใชหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2553 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทววทิยาจรยิธรรม 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  (Master of Arts in Moral Theology) 

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) 
 ช่ือยอภาษาไทย    ศศ.ม. (เทววิทยาจริยธรรม) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Arts  (Moral Theology) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ   M.A. (Moral Theology) 

3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

4.   ความเปนมาของหลักสูตร 
 ป พ.ศ. 2519 วิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทววิทยา และไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522   มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  คร้ังลาสุดใน พ.ศ. 2547  
เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยสาขาวิชาไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง จึงพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทววิทยาใหมีการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับ
สังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  เปนผูเชี่ยวชาญ และ
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ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 

5.  ปรัชญา/วัตถุประสงค และสาระของหลักสูตร 
 5.1 ปรัชญา 
  การศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม คือ ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนํา
คริสตศาสนา ดานจริยธรรม 
 5.2  วัตถุประสงค 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต  ใหเปนผูนําและเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง 
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูเชี่ยวชาญ  ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรม  ตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิก ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเสริมสรางความกาวหนาทางเทววิทยา
จริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ินและศาสตรอ่ืนๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวย
การเสวนาและ ศาสนสัมพันธ 
 5.3 สาระของหลักสูตร 
  เปนหลักสูตรที่มุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อัน
จะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยา
ดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวย
กระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา  

6.  กําหนดการเปดสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

7.  การรับสมัคร  คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา และจาํนวนนักศึกษาท่ีรับ 
 7.1  ใบสมัคร และระยะเวลาสมัคร หลักฐานและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามที่สํานักงาน
บัณฑิตศึกษากําหนด 
 7.2  คุณวุฒิ 
  7.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเทววิทยา  หรือ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75  
และผานหรอืสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาตอไปนี้ 
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ทว. 213 พระวรสารสหทรรศน ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
ทว. 321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ ทว. 222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา 
ทว. 422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย ทว. 221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร 
ทว. 226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง ทว. 425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิมผูปวย 
ทว. 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาฯ ทว. 426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
ทว. 374 เทววิทยาพันธกิจ ทว. 231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 
ทว. 261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 ทว. 262  ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 
ทว. 351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 ทว. 352  กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 
ทว. 124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา  
              กับเทววิทยา 

ทว. 322  เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและพระหรรษทาน 
              

ทว. 378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภบิาลผูปวยและผูสูงอาย ุ   
 

  หรือ   
  รายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในชั้นปที่  2  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา
เทววิทยาวิทยาลัยแสงธรรม  
  หากยังไมเคยศึกษาในรายวิชาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียน
อยางนอยเปน C     

  หรือ 
  7.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาปรัชญา 
วิทยาลัยแสงธรรม  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.75   และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.2.1 
  นอกจากนั้น ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา และมีผล
การเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี้ 

ปร. 212 จริยศาสตร ปร. 242 ปรัชญาสมัยกลาง 
ปร. 311 อภิปรัชญา ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน 
ทว. 220 วิวรณวิทยา ทว. 225 ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ทว. 110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู ทว. 111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
ทว. 211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ ทว. 212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
ทว. 311 พระคัมภีรภาคประกาศก ทว. 312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี 
ทว. 313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ- 
               สัญญาใหม     

ทว. 381 เทววิทยาเรื่องจติภาวะเบื้องตน 
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   หรือ 
  7.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองแลว ในสาขาวิชาอื่นๆ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 
จากระดับคะแนนสี่  และผาน  หรือสอบผานการศึกษารายวิชา  หรือเทียบเทารายวิชาตางๆ ในขอ 
7.2.1  และ 7.2.2 
  7.2.4 หรือคุณวุฒิอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  7.2.5 หรือประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 7.3  คุณสมบัติ 
  7.3.1 สําหรับสามเณรหรือนักบวชคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
    ก)  มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.2 
    ข)  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกัดอยู 
    ค)  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
    ง)  มีหลักฐานการสมัครครบถวน 
  7.3.2 สําหรับบุคคลทั่วไป 
    ก)  มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.2 
    ข)  มีผูรับรองความประพฤติ 
    ค)  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือขัดตอการศึกษา   
    หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 7.4 จํานวนนักศึกษาที่รับ 
  รับนักศึกษาประมาณ  25  คน/ปการศึกษา  (หากจํานวนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกไมถึง 
20 คน วิทยาลัยอาจพิจารณาไมเปดสอน) 

8.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา มีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
  8.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกําหนด  และ 
  8.2 พิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพในการสอบขอเขียน ประกอบดวย 
   8.2.1 การทดสอบความรูในสาขาวิชาเทววิทยา 
   8.2.2 การทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ 
   และ 
   8.2.3 การสอบสัมภาษณ 
   หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดนําหลักฐาน
มาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด  
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9.  ระบบการศึกษา 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ในปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
เรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
 อาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาคการศึกษา เปนระยะเวลาเรียนไมนอย
กวา 8 สัปดาห ที่มีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ จะเปดในกรณี
จําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบ 

10.   สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม  เลขที่ 20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

11.   หอสมุด 
 นักศึกษาสามารถใชบริการไดที่หอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม เปดใหบริการ วันจันทร - วันเสาร 
เวลา 08.00-16.00 น. โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หอสมุดกําหนดไว  

12.   คาธรรมเนียมการเรียน 
 12.1  หมวดคาเลาเรียน  ประกอบดวย 
    คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ   1,200 บาท 
   คาทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หนวยกิตละ 1,500 บาท 
 12.2  หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย 
   คาบํารุงหองสมุด ภาคเรียนละ       500 บาท 
   คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ       200 บาท 
   คาเอกสารการสอบ ภาคเรียนละ       100 บาท 
   คาเอกสารประกอบการศึกษา ภาคเรียนละ                1,500 บาท 
   คาจัดสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภาคเรียนละ                1,000 บาท 
 12.3  หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
   คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ                1,200 บาท 
   คาข้ึนทะเบียนแรกเขา         500 บาท 
   คาข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต        500 บาท 
   คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศึกษา     500 บาท 
 12.4  หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย 
   คาลงทะเบียนหลังกําหนด วันละ        50 บาท 
   คาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ       50 บาท 
   คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ            20 บาท 
   คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา       200 บาท 
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 ประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตรคนละ  150,000  บาท (รวมคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พื้นฐาน) 

13.   จํานวนหนวยกิต  แผนการศึกษา โครงสรางหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 
 13.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
 13.2  แผนการศึกษา      
    หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน คือ แบบ ก. แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ และ แผน ข.  
ทําการคนควาอิสระ  ดังนี้ 
   13.2.1 แผน ก. แบบ ก (2)  ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  และทํา
วิทยานิพนธ ตามที่กําหนด 
   13.2.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และการศึกษาคนควา
อิสระ  ตามที่กาํหนด 
 13.3 โครงสรางหลักสูตร1 

 

หมวดวิชา แผน ก  
แบบ ก (2) แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 24  หนวยกิต 24 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 12  หนวยกิต 18  หนวยกิต 
 หมวดวิทยานพินธ 12  หนวยกิต - 
หมวดการคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 48  หนวยกิต 
   

 
                                                 
1 เกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36  
หนวยกิต  โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ   

แผน ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษา

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
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 13.4  รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ  โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตามที่
กําหนดไว ประกอบดวยหมวดวิชา และรายวิชาตางๆ ดังนี้ 
  13.4.1 หมวดวิชาบังคับ 
    ตองเรียนรายวิชาในหมวดบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
   1) ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม    3 (3-2-7)      
       TH. 500  Moral Theological Methodology 
   2) ทว. 501  เทววิทยาจริยธรรม           3 (3-0-9) 
       TH. 501  Moral  Theology 
   3) ทว. 502  จริยธรรมเรื่องชีวิต และความตาย       3 (3-0-9)  
       TH. 502   Moral  Perspectives of Life and Death 
   4) ทว. 503  ชีวจริยธรรม    3 (3-0-9) 
       TH. 503   Bioethics 
   5) ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae        3 (3-0-9)  
       TH. 504  Encyclical  “Evangelium Vitae” 
   6) ทว. 505  คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
             เร่ืองมโนธรรมทางจริยธรรม    3 (3-0-9) 
      TH. 505   Catechism of the Catholic Church on the Moral Conscience 
   7) ทว. 600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม       3 (3-0-9) 
        TH. 600  Moral Theory and Practice 
   8) ทว. 601  จริยธรรมทางเพศ                          3 (3-0-9) 
       TH. 601  Sexual Morality 
  13.4.2 หมวดวิชาเลือก 
       แผน ก     แบบ ก (2)  เลือกเรียน  12  หนวยกิต 
       แผน ข   เลือกเรียน 18  หนวยกิต 
       เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

1) ทว. 506  เทววทิยาดานจริยธรรมในปจจุบนั    3 (3-0-6) 
TH. 506 Contemporary Moral Theology 

2) ทว. 507  สิทธิมนุษยชน    3 (3-0-6) 
TH. 507  Human Rights 

3) ทว. 508  เทววทิยาดานการอภิบาล    3 (3-0-6) 
TH. 508  Pastoral Theology 
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4) ทว. 509  คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววิทยา   3 (3-0-6) 
               และการไตรตรองดานงานอภิบาล    
TH. 509  Catechism, Theology and Pastoral Evaluation 

5) ทว. 510  เทววทิยาเรื่องการอภิบาลคริสตชน 
               ในบริบทวัฒนธรรมไทย    3 (3-0-6) 
TH. 510 Pastoral Theology in the Thai Culture 

6) ทว. 511  การอภิบาลผูเตรียมตัวสูชีวิตสมรส    3 (3-0-6) 
TH. 511 Pastoral Care in Marriage Preparation 

7) ทว. 512  คุณคาและวกิฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน      3 (3-0-6)     
TH. 512  Value and Crisis in Contemporary Married Life 

8) ทว. 513   อัตลักษณและพนัธกิจของผูรับศีลบวช   3 (3-0-6) 
TH. 513  Identity and Mission of the Ordained Minister 

9) ทว. 514   การวิเคราะหพันธสญัญาเดิม     3 (3-0-6)            
TH. 514  Old Testament Exegesis 

10) ทว. 515   การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 1           3 (3-0-6)       
TH. 515  New Testament Exegesis I 

11) ทว. 516   การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 2            3 (3-0-6) 
TH. 516   New Testament Exegesis II 

12) ทว. 517   ภาษากรีกขั้นตนในพันธสัญญาใหม           3 (3-0-6) 
TH. 517  Introduction to the Greek New Testament 

13) ทว. 518   ภาษาฮีบรูขั้นตนในพระคัมภีรไบเบิล       3 (3-0-6)            
TH. 518   Introduction to the Hebrew Bible 

14) ทว. 602   จริยธรรมขามวัฒนธรรม              3 (3-0-6) 
TH. 602  Cross - Cultural Moral Perpectives 

15) ทว. 603   เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศลีบวช  
                และศาสนบริกรฆราวาส     3 (3-0-6) 
TH. 603  Theology and Spirituality of Ordained and Lay Ministry 

16) ทว. 604   ศีลเจิมคนไข        3 (3-0-6) 
TH. 604  The Sacrament of Anointing of the Sick 

17) ทว. 605   ศีลอภัยบาป       3 (3-0-6) 
TH. 605  The Sacrament of Penance 
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18) ทว. 606  มาตรการทางจริยธรรมเพื่อวัดคุณคาของ 
               พฤติกรรมผิดปกตทิางจิต    3 (3-0-6) 
TH. 606  Moral Standard of  Psychological Pathology Values             
                Assessment 

19) ทว. 607  สัมมนาเรื่องการอภบิาลคริสตชนดวย   
               พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์  3 (3-0-6) 
TH. 607  Seminar : Liturgy and Sacramental Ministry 

20) ทว. 608  สัมมนาเรื่องชีวิตมนุษยและความเชื่อคริสตชน 3 (3-0-6)         
TH. 608  Seminar : Human Life and Christian Faith 

21) ทว.  609 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกีย่วของ 
               กับชีวิตคริสตชน   3 (3-0-6) 
TH. 609 Seminar : Canon Law in Christian Life 

22) ทว. 610  สัมมนามิติดานจิตวทิยาของการให 
               คําแนะนําชวีิตจิต 3 (3-0-6) 
TH. 610 Seminar :  Psychological Dimension of Spiritual Direction 

23) ทว. 700  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1 3 (3-0-6) 
TH. 700  Seminar : Prefessional Ethics for Ministry I  

24) ทว. 701  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2 3 (3-0-6) 
TH. 701  Seminar : Professional Ethics for Ministry II 

25) ทว. 702  สัมมนาความแตกตางของประสบการณ 
 ทางศาสนา    3 (3-0-6) 

TH. 702  Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences 
  13.4.3 หมวดวิทยานิพนธ 
    สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก  (2) 
    วน. 790 วิทยานิพนธ    12   หนวยกิต 
    TS. 790  Thesis 
  13.4.4  หมวดการคนควาอิสระ  (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 
    กอ. 791  การคนควาอิสระ    6  หนวยกิต 
    IS.  791  Individual Study 
 13.5 ความหมายของรหัสประจําวิชา 
  รหัสรายวิชาประกอบดวยหมูอักษร 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวย
ตัวเลข 3 หลัก ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑดังนี้ 
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  13.5.1 หมูอักษรยอพยัญชนะ หมายถึงหมวดวิชาดังนี้ 
    ก. หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก ใชอักษรยอนําหนาวา  ทว./TH. 
    ข.  หมวดวิทยานิพนธ  ใชอักษรยอนําหนาวา  วน./TS. 
    ค. หมวดการคนควาอิสระ ใชอักษรยอหนาวา  กอ./IS. 
  13.5.2 หมูตัวเลข  อธิบายไดดังนี้ 
    1)  รหัส 500 - 599  เปนวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองเรียนกอน เพื่อปูพื้นฐาน 
อยางกวางๆ ซ่ึงควรไดรับการศึกษากอนในปแรกของการศึกษา 
    2)  รหัส 600 - 699  เปนรายวิชาเอก หรือ รายวิชาประยุกต หรือรายวิชาเฉพาะ
สาขา นักศึกษาตองมีพื้นความรูทฤษฎีทางสาขานั้นๆ มากอน ซ่ึงเหมาะที่จะรับการศึกษาในปที่
สองของการศึกษา 
    3)  รหัส 700 - 799  เปนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  รายวิชา
สัมมนา เพื่อทดสอบความพรอมของนักศึกษากอนสําเร็จเปนมหาบัณฑิต 
  13.5.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
    เลขตัวที่ 1 หมายถึง    จํานวนหนวยกิตรวม 
    เลขตัวที่ 2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
    เลขตัวที่ 3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
    เลขตัวที่ 4 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 13.6 แผนการศึกษา (ตัวอยาง) 
  13.6.1 แผน ก. แบบ ก (2) 
 
 

ปท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว. 500   ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ  
ทว. 501   เทววทิยาจริยธรรม  
ทว. 505   คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
                เรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม   
TH. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  

3 
3 
 

3 
3 

ทว. 502  จริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย  
ทว. 503  ชีวจริยธรรม 
ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae 
ทว. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 
ทว. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12 รวม 15 
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ปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว. 600  หลักปฏบิัติทางจริยธรรม  
ทว. 601  จริยธรรมทางเพศ  
ทว. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

3 
3 
3 

วน. 790 วิทยานิพนธ 12 

รวม 9 รวม 12 
 
 
  13.6.2 แผน ข 

ปท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววทิยาฯ  
ทว. 501  เทววิทยาจริยธรรม  
ทว. 505  คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
               เรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม   
TH. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  

3 
3 
 

3 
3 

ทว. 502  จริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย  
ทว. 503  ชีวจริยธรรม 
ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae 
ทว. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 
ทว. XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12 รวม 15 
 
 
 

ปท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว. 600  หลักปฏบิัติทางจริยธรรม  
ทว. 601  จริยธรรมทางเพศ  
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

3 
3 
3 
3 

กอ. 791  การคนควาอิสระ 
 

6 
 

รวม 12 รวม 6 
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 13.7 คําอธิบายรายวิชา2 
  13.7.1  หมวดวิชาบังคับ 
    หมวดวิชาบังคับจํานวน  24  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
    1) ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม    3   หนวยกิต 

    TH. 500  Moral Theological Methodology 
 ศึกษาสภาพปจจุบันของการคนควาดานเทววิทยา   ระเบยีบวิธีศึกษาวจิยั      
 เทววิทยาดาน  จริยธรรม และขอบเขตการศึกษาปญหาเกีย่วกับพระสัจธรรม 
 และจริยธรรม 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ทว. 112  เทววทิยาเบื้องตน 
   ทว. 321  เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 
   ทว. 222  เทววทิยาเรื่องพระคริสตเจา 
   ทว. 422  เทววทิยาเรื่องพระแมมารีย 
   ทว. 221  เทววทิยาเรื่องคริสตศาสนจักร 

 2)   ทว.  501  เทววิทยาจริยธรรม            3  หนวยกิต 
  TH. 501  Moral  Theology 
  ศึกษาความหมายของ “เจตนา (Intention) ในความคดิของนักปรัชญาโบราณ 

(เชน อริสโตเติล) นักปรัชญาสมัยกลาง นักวิชาการสมัยกลาง (Scholastics) 
และนักปรัชญาสมัยใหมการศึกษาถึงเจตนาและการคํานงึถึงเจตนาในดาน
จิตวิทยาทางศลีธรรมปญหาทางศีลธรรมของการกระทํามาจากการกระทําใน
ตัวเองหรือจากเจตนา 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  
    ทว. 268  ปตาจารยวิทยา 
 ทว. 261 ประวตัิศาสตรคริสตศาสนจักร 1 
 ทว. 262 ประวตัิศาสตรคริสตศาสนจักร 2 
 
 
 
 
 

                                                 
2 มีการจัดรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรทั้ง 4  ขอ   นอกจากนั้น  ยังมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตาม
บานอบรมตางๆ และการออกไปฝกปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนตามรายวิชา เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรดังกลาวยิ่งขึ้น 
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 3)   ทว. 502  จริยธรรมเรื่องชีวิต และความตาย       3  หนวยกิต 
  TH. 502 Moral  Perspectives of Life and Death 
  ศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรมเรื่องชีวิตและความตายเริ่มจากการศึกษา

อภิปรัชญาเรื่องชีวิตและความตายเพื่อใหมหีลักการเปนรากฐานในการ
พิจารณาดานจริยธรรม 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    
    ทว. 421  อนันตกาล 
    ทว. 124  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญากับเทววิทยา 

 4)   ทว. 503  ชีวจริยธรรม      3  หนวยกิต 
  TH. 503 Bioethics 
  ศึกษาทฤษฎีชีวจริยศาสตรทัว่ไปและเปรียบเทียบกับชวีจริยศาสตรคริสต

ศาสนจักรคาทอลิกทั้งในดานภาพรวมของจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม 
(Post Modern) และสถานการณที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางจรยิธรรม 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :    
    ทว. 322  เทววทิยาเรื่องมนุษย,  บาปและพระหรรษทาน 

 5)   ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae       3 หนวยกิต 
  TH. 504 Encyclical  “Evangelium Vitae” 
  ศึกษาวเิคราะหและเปรยีบเทียบพระสมณสาสนนี้กับเอกสารอื่นๆ ที่กลาวถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตศึกษา  ขอกําหนดของคริสตศาสนจักรเกีย่วกบัชีว- 
  จริยธรรม รวมท้ังแนวทางปฏิบัติเพื่อ “วัฒนธรรมแหงชีวิต” (The culture of Life) 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :   ทว. 261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 

      ทว. 262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 

6)  ทว. 505  คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องมโนธรรม 
 ทางจริยธรรม                 3 หนวยกิต 

        TH. 505 Catechism of the Catholic Church on the Moral Conscience 
ศึกษาเทววิทยาเรื่องมโนธรรมในดานความหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ  
บนพื้นฐานของมิติสากลตามหลักเทววิทยาดานจริยธรรม ที่มีพระคริสตเจา 
เปนศูนยกลาง  
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รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ทว. 321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 
     ทว. 222 เทววทิยาเรื่องพระคริสตเจา 
     ทว. 422 เทววทิยาเรื่องพระแมมารีย 
     ทว. 221 เทววทิยาเรื่องคริสตศาสนจกัร 
     ทว. 213 พระวรสารสหทรรศน 
     ทว. 214 วรรณกรรมนักบญุยอหน 

7)  ทว. 600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม       3  หนวยกิต 
 TH. 600  Moral Theory and Practice 
 ศึกษาหลักการทางจริยธรรมเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิด

ความสามารถวิเคราะหและประเมินคาหลักการทางจริยธรรมจนนําไปสูการ
ตัดสินสถานการณได 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ทว. 377  คริสตศาสนจักรสัมพันธ 

     ทว. 382  เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 

8)  ทว. 601  จริยธรรมทางเพศ                          3 หนวยกิต 
 TH. 601 Sexual Morality 
 ศึกษาจรยิธรรมของมนุษยเร่ืองเพศ ในฐานะที่เปนวิธีการพื้นฐานในความ 
 สัมพันธกับตนเอง กับพระเจา และกับผูอ่ืน การวิเคราะหเร่ืองเพศ รวมถึง

ความรักรวมเพศ เพศสัมพันธกอนแตงงาน การคุมกําเนิด และการ ถือโสด 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว. 374 เทววทิยาพันธกจิ 

ทว. 231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
ทว. 331 พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล 

  13.7.2  หมวดวิชาเลือก 
    หมวดวิชาเลือก  แผน ก. แบบ ก (2)   จํานวน  12 หนวยกิต 
    แผน ข.         จํานวน  18  หนวยกิต 
    ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

1)  ทว. 506  เทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบัน    3 หนวยกิต 
  TH. 506  Contemporary Moral Theology 
ศึกษาเปรียบเทียบความรูพืน้ฐานเทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบันเกีย่ว 
กับกระแสเรียกคริสตชน มโนธรรม กฎหมาย การกระทํา คุณธรรม ชีวิต
รวมกันในพระคริสตเจา 
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รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :         
ทว. 378 ฝกปฏิบัติ  5 : การอภิบาลผูปวย และผูสูงอาย ุ
ทว. 374 เทววทิยาพันธกจิ 
ทว. 231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 

2) ทว.  507  สิทธิมนุษยชน      3 หนวยกิต 
TH. 507  Human Rights 

       ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนและวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ 
ทัศนะความเชื่อแบบ คริสตชนเรื่องสิทธิของมนุษยตามวิถีชีวิตของชน 
ชาติตาง ๆ  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :     ปร. 311  อภิปรัชญา 

ปร. 212  จริยศาสตร 
       ปร. 242  ปรัชญาสมัยกลาง 

3) ทว. 508   เทววิทยาดานการอภิบาล     3 หนวยกิต 
TH. 508  Pastoral Theology 
ศึกษาหลักการและความคิดพื้นฐานของเทววิทยาคริสตศาสนา โดย
อาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและ
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองตอไป 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :            

ทว. 378  ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย และผูสูงอายุ 
  ทว. 374  เทววทิยาพันธกจิ 
  ทว. 231  พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 

4) ทว. 509  คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววิทยาและ 
                      การไตรตรองดานงานอภิบาล     3  หนวยกิต 

TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation 
ศึกษาแนวทางและขอบเขตการใหศาสนบรกิารของศาสนบริกรตอชุมชน
ในเขตวัด เพื่อสรางความรูและเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :      

ทว. 374  เทววทิยาพันธกจิ 
ทว. 231  พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 
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5) ทว.  510  เทววิทยาเรื่องการอภิบาลคริสตชน 
ในบริบทวัฒนธรรมไทย      3 หนวยกิต 
TH.  510  Pastoral Theology in the Thai Culture 
ศึกษาหลักการอภิบาลตามเอกสารของคริสตศาสนจักร เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการอภิบาลคริสตชนไทยอยางสอดคลองกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบไทยใหเกิดประสิทธิภาพของงานอภิบาลของ ศาสนบริกร 
และผูไดรับการอภิบาลจะไดรับขาวดีของพระคริสตเจาตามบริบท
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :      

ทว. 374  เทววทิยาพันธกจิ 
ทว. 231  พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 

6) ทว. 511   การอภิบาลผูเตรียมตัวสูชีวิตสมรส   3 หนวยกิต 
TH. 511  Pastoral Care in Marriage Preparation 
ศึกษาสภาพและความคาดหวังของเยาวชนตอการสมรสแบบ คริสตชน 
การวางแผนงานอภิบาลเพื่อเตรียมการสมรสทั้งในดาน ผูรับผิดชอบ 
ผูเกี่ยวของ เนื้อหา พิธีการ และจุดประสงคของงานอภิบาลเพื่อการสมรส 
รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน :     

ทว. 426  เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 

7) ทว. 512   คุณคาและวกิฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน      3 หนวยกิต     
TH. 512  Value and Crisis in Contemporary Married Life 
ศึกษาเนื้อหาคําสอนและกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับการ
สมรส การหยารางและการแตงงานใหม ศึกษาคุณคาและความหมาย
ของธรรมชาติการแตงงาน ลักษณะเฉพาะในรูปแบบการแตงงานแบบ 
คริสตชนงานอภิบาลคูสมรสกอนการแตงงาน การศึกษาและวิเคราะห
ปญหาการหยารางในปจจุบัน  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   

ทว. 426  เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
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8) ทว.  513   อัตลักษณและพันธกิจของผูรับศีลบวช   3 หนวยกิต 
TH. 513   Identity and Mission of the Ordained Minister 
ศึกษาความรูตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวผูที่จะเปนบาทหลวงในยุค
ปจจุบัน โดยใหความสําคัญทุกดาน ทั้งในมิติดานความเปนมนุษย ดาน
จิตใจ สติปญญา และงานอภิบาล รวมทั้งเรื่องสัญญาณแหงกาลเวลา 
ลักษณะเฉพาะ  และการอบรมผู เตรียมตัวเปนบาทหลวงอยางเปน
เอกภาพ  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  

ทว. 426 เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
ทว. 381 เทววทิยาเรื่องชีวิตจติวิญญาณเบื้องตน 
ทว. 382 เทววทิยาเรื่องชีวิตจติวิญญาณ 

9) ทว. 514   การวิเคราะหพันธสัญญาเดิม    3 หนวยกิต            
TH. 514  Old Thstament Exegesis 
ศึกษาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห
เชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใช
ในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  

ทว. 110  ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู 
 ทว. 111  พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
 ทว. 211  พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
 ทว. 212  พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
 ทว. 311  พระคัมภีรภาคประกาศก 
 ทว. 312  พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุด ี
 ทว. 313  กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพนัธสัญญาใหม 
 ทว. 213  พระวรสารสหทรรศน 
 ทว. 214  วรรณกรรมนักบญุยอหน 
 ทว. 220  วิวรณวิทยา 

10) ทว.  515   การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 1          3 หนวยกิต       
TH. 515   New Testament Exegesis I 
ศึกษาพระวรสารสหทรรศน โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถ
กถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใชในสังคม
ปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป 
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รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  
ทว. 110  ประวัตศิาสนาเรื่องการกอบกู 

 ทว. 111  พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
 ทว. 211  พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
 ทว. 212  พระคัมภีรภาคประวัตอิสราเอล 
 ทว. 311  พระคัมภีรภาคประกาศก 
 ทว. 312  พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุด ี
 ทว. 313  กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม 
 ทว. 213  พระวรสารสหทรรศน 
 ทว. 214  วรรณกรรมนักบญุยอหน 
 ทว. 220  วิวรณวิทยา 

11) ทว. 516  การวิเคราะหพนัธสัญญาใหม 2           3 หนวยกิต 
TH. 516  New Testament Exegesis II 
ศึกษาตัวบทที่คัดเลือกจากพระวรสารนักบุญยอหน หรืออ่ืนๆ โดยอาศัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและ
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองตอไป 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  

ทว. 110  ประวตัศิาสนาเรื่องการกอบกู 
 ทว. 111  พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
 ทว. 211  พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
 ทว. 212  พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
 ทว. 311  พระคัมภีรภาคประกาศก 
 ทว. 312  พระคัมภีรภาคปรชีาญาณ และสดุด ี
 ทว. 313  กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม 
 ทว. 213  พระวรสารสหทรรศน 
 ทว. 214  วรรณกรรมนักบญุยอหน 
 ทว. 220  วิวรณวิทยา 

12) ทว. 517  ภาษากรีกขั้นตนในพันธสัญญาใหม       3 หนวยกิต 
TH. 517  Introduction to the Greek New Testament 
การศึกษาพืน้ฐานความเขาใจในโครงสรางไวยากรณ คําศัพทและการใช
ภาษากรกีที่ใชในพันธสัญญาใหม  ดวยการอานและการเขียน 
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13) ทว. 518  ภาษาฮีบรูขั้นตนในพระคัมภีรไบเบิล      3 หนวยกิต            
TH. 518  Introduction to the Hebrew Bible 
การศึกษาพื้นฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คําศัพทและการ
ใชภาษาฮีบรูที่ใชในพระคัมภีรไบเบิล โดยการอาน และการเขียน 

14) ทว. 602   จริยธรรมขามวัฒนธรรม             3 หนวยกิต 
TH. 602  Cross - Cultural Moral Perpectives 
ศึกษาจริยธรรมพื้นฐานแบบคริสตชนในภูมิภาคตางๆ   ของโลก     
(อาฟริกา ลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ) เพื่อความ
เขาใจในหลักการและเจตนา วิธีการที่ใช บทสรุปที่ได และทัศนะตาง ๆ 
ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือกันดานวัฒนธรรม 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  

ทว. 378  ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย และผูสูงอายุ 
    ทว. 374  เทววทิยาพันธกจิ 
    ทว. 231  พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 

15) ทว. 603   เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศลีบวชและศาสนบริกร  
                       ฆราวาส    3 หนวยกิต 

TH. 603  Theology and Spirituality of Ordained and Lay Ministery 
ศึกษาพื้นฐานดานพระคัมภีร และรูปแบบการใหศาสนบริการของทั้งผูที่
รับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส  และวิวัฒนาการ สถานภาพและ
ความสัมพันธของศาสนบริกรในปจจุบันและความสําคัญของศาสน-
บริกรที่ไดรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส ตลอดจนปญหาดานชีวิต
ภายในของผูรับศีลบวชและ ศาสนบริกรฆราวาส  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :     

ทว. 426  เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 

16) ทว. 604   ศีลเจิมคนไข       3 หนวยกิต 
TH. 604  The Sacrament of Anointing of the Sick 
ศึกษาศีลเจิมคนไขทั้งในดานความเปนมา ความสําคัญและความจําเปน
ในชีวิต คริสตชน ศึกษากระบวนการประกอบพิธีศีลเจิมคนไขตาม
แนวทางคริสตศาสนจักร และระบบงานอภิบาลผูสูงอายุ ผูปวยและผูใกล
จะตาย 
 



ฉบับปการศึกษา 2553 24

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว. 114  พิธีกรรมเบื้องตน 
             ทว. 225  ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 

17) ทว. 605  ศีลอภัยบาป      3  หนวยกิต 
TH. 605   The Sacrament of  Penance 
ศึกษาแนวคดิของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับศีลอภัยบาปในกฎหมายครสิต
ศาสนจักรมาตรา 959 อยางลกึซึ้ง ทั้งในสถานภาพศีลศักดิ์สิทธิ์ และดาน
การอภิบาลทั้งในดานจิตวิญญาณและความเปนมนุษย รวมทั้งศึกษาถึง
ความสัมพันธของศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว. 114  พิธีกรรมเบื้องตน 

       ทว. 225  ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 

18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพื่อวัดคณุคาของ 
              พฤติกรรมผิดปกตทิางจิต     3 หนวยกิต 
TH. 606 Moral Standard of  Psychological Pathology Values     
               Assessment 
ศึกษาและอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติทางจิตของ
มนุษย โดยอาศัยความรูทางเทววิทยาและจริยธรรม 

19) ทว. 607   สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวย   
                พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์   3 หนวยกิต 
TH. 607  Seminar : Liturgy and Sacramental Ministry 
ศึกษาแนวทางการแนะนําคริสตชนในการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ ของคริสตศาสนจักร และการเตรียมความพรอมทั้งกายและใจ 
เพื่อจะไดรับพระคุณพิเศษของพระเปนเจาที่ถูกประทานผานทางศีล
ศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 
 ทว. 226  เทววทิยาเรื่องศีลลางบาป และศีลกําลัง 
 ทว. 425  เทววทิยาเรื่องศีลอภัยบาป และศลีเจิมผูปวย 
 ทว. 326  เทววทิยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาบูชา 
 ทว. 426  เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
 ทว. 114  พิธีกรรมเบื้องตน 
 ทว. 225  ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 
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20) ทว. 608  สัมมนาเรื่องชีวิตมนุษยและความเชื่อคริสตชน      3 หนวยกิต         
TH. 608  Seminar : Human Life and Christian Faith 
ศึกษาความหมายของชีวิตในคริสตศาสนาและศาสนาอื่น ๆ และคนควา
หาคําตอบตามสภาพเปนจริงของชีวิตมนุษยรวมสมัย 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  

ปร. 311  อภิปรัชญา 
 ปร. 212  จริยศาสตร 
 ปร. 242  ปรัชญาสมัยกลาง 
 ทว. 124  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญากับเทววิทยา 

21) ทว.  609   สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกี่ยวของ 
                 กับชีวิตคริสตชน      3 หนวยกิต 
TH.  609  Seminar : Canon Law in Christian Life 
ศึกษาแนวทางการประยุกต และฝกปฏิบัติการใชกฎหมายของคริสต
ศาสนจักรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนิน
ชีวิตคริสตชนใหสอดคลองกับคุณลักษณะของการเปนสมาชิกของ
คริสตศาสนจักร 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :     ทว. 351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 
            ทว. 352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 

22) ทว. 610   สัมมนามิติดานจติวิทยาของการให 
                คําแนะนําจิตภาวะ    3 หนวยกิต 
TH. 610  Seminar :  Psychological Dimension of Spiritual Direction 
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมกลุมเพื่อกําหนดทิศทาง
กิจกรรมและการใหคําปรึกษาแนะนํา   

23) ทว. 700   สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1  3 หนวยกิต 
TH. 700  Seminar : Professional Ethics for Ministry I  
ศึกษาใหรูจักรูปแบบทั่วไป เพื่อดําเนินการจัดตั้งระบบงานอภิบาลดาน
ตางๆ อยางมีหลักการ 

24) ทว. 701  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2  3 หนวยกิต 
TH. 701  Seminar : Professional Ethics for Ministry II 
ศึกษา และบูรณาการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ นําไปสูการ
ปฏิบัติจริง 
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25) ทว. 702  สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา 3 หนวยกิต 
TH. 702  Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences 
ศึกษาเรื่องการแนะนําชีวิตภายในซึ่งมีความสัมพันธกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน เร่ืองวัฒนธรรม และความยุติธรรมในสังคม 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :      ทว. 381  เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน 

   ทว. 382 เทววิทยาเรื่องจติภาวะ 

  13.7.3  หมวดวิทยานิพนธ 
     วน. 790  วิทยานิพนธ  เฉพาะแผน ก แบบ ก (2) 12  หนวยกิต 
           TS. 790   Thesis 

เสนอเคาโครง เขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธในสาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม ดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับวิทยานิพนธในความควบคุมของ
อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธตามกฎเกณฑของวิทยาลัย 

  13.7.4  หมวดการคนควาอิสระ 
กอ. 791 การคนควาอิสระ  (เฉพาะแผน ข.)  6  หนวยกิต 
IS. 791  Individual Study 
ศึกษาเรื่องที่สนใจ ในสาขาวิชาเทววิทยาดานจริยธรรม ภายใตการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตเนื้อหาวิชาการตางๆ ที่ไดศึกษามา
จากบทเรียน และประสบการณจากการฝกปฏิบัติงานตางๆ โดยจัดทําเปน
งานวิจัย ตามกฎเกณฑของวิทยาลัย 

14.  การลงทะเบียนเรียน  การเพิ่มถอนรายวิชา  การเปล่ียนแผนการศึกษา และการเทียบโอน 
 14.1 การลงทะเบียนเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
  14.1.1 การลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี 
  14.1.2  การลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามประกาศของวิทยาลัย 
  14.1.3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 15 หนวยกิตใน
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ไมรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธ 
หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู 
  14.1.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการ
เรียนตั้งแตระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวไมได 
  14.1.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักแลว 
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  14.1.6 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิต
ทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยานิพนธเพิ่มใหครบ    หนวยกิตวิทยานิพนธได หลังพนกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดย
ไดรับอนุมัติจากคณบดี เพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น 
  14.1.7 การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกวาที่กําหนด จะกระทําไดในกรณีที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  14.1.8 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว และอยู
ระหวางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ หรือรอสอบประมวลความรอบรู 
นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่วิทยาลัยกําหนด 
 14.2 การเพิ่มถอนรายวิชา 
  14.2.1 การเพิ่มและถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่วิทยาลัยกําหนด ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตาม ขอ 14.1.6 
  14.2.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ 
 14.3 การเปล่ียนแผนการศึกษา 
  นักศึกษาอาจขอเปลี่ ยนแผนการศึกษาได  โดยได รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ และแจงใหสํานักงาน
บัณฑิตศึกษาทราบ 
 14.4 การเทียบโอน 
  14.4.1 การเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
       การเทียบโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ
เปนนักศึกษาของคณะ  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
  14.4.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต  ตองมีหลักเกณฑดังนี้ 
    1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือเทียบเทา
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
    2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีเนื้อหาสาระ
ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 
    3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน  B  หรือ
เทียบเทา หรือสัญลักษณ  S 
    4) ใหมีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน 
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    5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน  จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
    6) ใชเวลาศึกษาอยูในวิทยาลัยอยางนอย  1  ปการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชา 
หรือเรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
    7) ในกรณีที่วิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความ
เห็นชอบแลว 
  14.4.3  การยกเวนการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา 
        วิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใหนักศึกษาที่มีความรู 
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานไดจากวิทยาแสงธรรม หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและ
ตางประเทศ  โดยนักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
    1) รายวิชาที่อาจไดรับการเทียบโอน  ตองเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ และไดศึกษามาแลวไมเกิน  3  ป  โดยผลการศึกษาเปนสัญญาลักษณ  P หรือ S  หรือ
ต่ํากวา  ระดับคะแนน B  หรือ เทียบเทา 
    2) กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม ใหนําผลการศึกษารายวิชาที่
ไดรับการเทียบโอนมาคิดเปนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    3) รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนหรือเทียบโอนใหอยูใน     
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ 
    4) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะ ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  14.4.4 การโอนหนวยกิต 
    1) นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะใหไปเรียนรายวิชาที่เปด
สอนในสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ  โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต  แลวนํามาเทียบ
โอนหนวยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาได 
    2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ  1)  ใหเปนไปตามขอแนะนํา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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15.  การสอบ การวัดผล และการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 15.1 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  15.1.1 การสอบในแตละรายวิชา 
  15.1.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบความรู
ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและประสบการณการเรียน  หรือการวิจัยไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 
  15.1.3 การสอบวิทยานิพนธ  เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนักศึกษา  ใน
หลักสูตร แผน ก แบบ ก (2) ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ  ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองการทําการวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบ
คําถาม 
  15.1.4  การสอบการคนควาอิสระ  เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการคนควาอิสระของ
นักศึกษาในหลักสูตร แผน  ข 
  15.1.5 การสอบภาษาตางประเทศ เปนการสอบเทียบความรูความสามารถภาษาตางประเทศ 
  การสอบตามขอ 15.1.2 - 15.1.5  ใหเปนไปตามที่สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
 15.2 การวัดผล 
  15.2.1 มีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวไมนอยกวา 1 คร้ัง 
  15.2.2 การวัดผลและประเมินผลของแตละรายวิชาใชอักษรระดับคะแนน (Letter Grade) 
เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U   
 
                  ระดับคะแนน            ความหมาย   คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 

    A      ดีเย่ียม (Excellent)    4.00 
    B+      ดีมาก (Very Good)   3.50 
    B     ดี (Good)     3.00 
    C+      ดีพอใช (Fairly Good)   2.50 
    C      พอใช (Fair)    2.00 
    D+      คอนขางออน (Nearly Poor)   1.50 
    D     ออน (Minimum Passing)   1.00 
    F     ตก (Failure)    0.00 
    S     เปนที่พอใจ (Satisfactory)     - 
    U      ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)    - 
    I     การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)    - 
    P     การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)   - 
    T     วิทยานิพนธหรือการการคนควาอิสระยังอยูใน  
        ระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress)   - 
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                  ระดับคะแนน            ความหมาย   คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 

    AU     ผูเขารวมศึกษา (Auditor)   - 
    X     ยังไมไดรับผล (No Report)   - 
    W     การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  - 

  และ  กําหนดคาอักษรระดับคะแนน  ดังนี้ 
    A  เทากับ  4.00 
    B+  เทากับ  3.50 
    B  เทากับ  3.00 
    C+  เทากับ  2.50 
    C  เทากับ  2.00 
    D+  เทากับ  1.50 
    D  เทากับ  1.00 
    F  เทากับ    0 

  15.2.3 นักศึกษาตองไดอักษรระดับคะแนนไมต่ํากวา C+ สําหรับรายวิชาบังคับ และ/ 
หรือรายวิชาเลือก หากต่ํากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม 
  15.2.4 รายวิชาใดที่เคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ําอีกไมได 
  15.2.5 อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นสําเร็จ
สมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ไดอักษร I  จะตองแกไขอักษร  I  
ภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  15.2.6 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนที่พอใจ อักษร U แสดงวาผล
การศึกษาหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินแบบไมคิด
คาระดับคะแนน ในกรณีที่ไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ํา 
  15.2.7 รายวิชาที่นักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+  เทานั้น จึงจะนับ  หนวย
กิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
  15.2.8 การประเมินผลวิทยานิพนธ  การประเมินผลการคนควาอิสระ และการสอบ
ประมวลความรอบรู ใชอักษรระดับคะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในครั้งแรกจะตองสอบใหม 
  15.2.9 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหนวยกิตและคาอักษรระดับ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  
  15.2.10  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จะนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 15.2.2 มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของ
รายวิชาทั้งหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง  
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 15.3 การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
  15.3.1 การทําวิทยานิพนธ 
    1) นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ไดเมื่อไดสอบผานหรือ
ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย
กวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งแลว 
    2) การขอเปลี่ยนแปลง หัวขอวิทยานิพนธ หรือ โครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไป
ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการคณะกําหนด 
    3) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธได หลังจากที่คณะวิชาอนุมัติหัวขอ
และเคาโครงวิทยานิพนธ 
    4) การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตองกระทําในทุกภาค
การศึกษา 
    5) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการคณะ 
    6) ใชสัญลักษณ T (Thesis in Progress) สําหรับผลการประเมินความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนที่พอใจ   
    7)  การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ 
ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอที่ไดรับความ
เห็นชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณะเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน 
    8)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบ ทั้งนี้ ตองอยูภายใน
ระยะเวลาที่คณะกําหนด 
    9)  การสอบวิทยานิพนธจะถือวา ผาน ไดตอเมื่อคณะกรรมการสอบใหความ
เห็นชอบเปนตัวอักษร S ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ที่
มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา  
    10) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมทั้งบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
  15.3.2 การคนควาอิสระ 
    1)  นักศกึษาจะเสนอชื่อเร่ืองและเคาโครงการคนควาอิสระได   เมื่อไดสอบผาน   
หรือลงทะเบียนในรายวิชาบงัคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกติ โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม



ฉบับปการศึกษา 2553 32

นอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งแลว 
    2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบขั้น
สุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯ เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน 
    3) การสอบการคนควาอิสระประกอบดวยการตรวจ อานการคนควาอิสระ การ
ทดสอบความรูนักศึกษาดวยการซักถามหรือดวยวิธีการอื่นๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ 
การดําเนินการสอบการคนควาอิสระใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคณะกําหนด 
    4) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ  จะเปนผูกําหนดวันสอบการคนควา
อิสระ ทั้งนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่คณะกําหนด 
    5) การสอบการคนควาอิสระ จะถือวา ผาน ไดตอเมื่อคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ ใหความเห็นชอบเปนอักษร S 
    6) ใหนักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมทั้งบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบณัฑิตศึกษา 
  15.3.3 รูปแบบการพิมพ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
    1) รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ใหเปนไปตามคูมือที่
สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
    2) ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  เปนของวิทยาลัย
แสงธรรม นักศึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเรื่องนั้นๆ  สามารถ
นําไปเผยแพรในเชิงวิชาการไดแตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอ่ืนให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่วิทยาลัยแสงธรรมกําหนด 
    กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระที่ไดรับทุนวิจัยที่มีขอมูลผูกพัน
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้นๆ 

16. การสําเร็จการศึกษา วันสําเร็จการศึกษา และ การอนุมัติปริญญาบัตร 
 16.1 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  16.1.1 ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตรโดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   
  16.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)  ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธ ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอย
กวา  3 คน ใหความเห็นชอบเปนอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ 
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ส่ิงพิมพทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒิตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา 
  16.1.3 นักศึกษาแผน ข. ตองเสนอการคนควาอิสระ (Individual Study) และสอบผานการ
สอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและสอบปากเปลาขั้นสุดทาย  
โดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอยกวา  3 คน ใหความเห็น 
ชอบเปนอักษร S  จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา 
 16.2  การอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาบัตร 
  คุณสมบัติของผูที่จะไดรับอนุมัติจากสภาวิทยาลัยใหสําเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตร 
มีดังนี้ 
  16.2.1 คุณสมบัติทั่วไปไดแก 
    1) ไมมีหนี้สินคางชําระกับทางวิทยาลัย 
    2) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 
    3)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยกําหนด กอนเขาศึกษา 
  16.2.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก 
    1) สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร 
    2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 
    3) มีระยะเวลาการศึกษา ไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด ตามจํานวน
หนวยกิต และระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด 
  16.2.3 วันสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามที่สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 
  16.2.4 การขออนุมัติปริญญาบัตร 
    1) นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  ใหยื่นคํารอง
แสดงความจํานงขอรับปริญญาตอวิทยาลัย  (ตามแบบคํารองที่วิทยาลัยกําหนด) ภายในระยะเวลา
ที่วิทยาลัยกําหนด 
    2) นักศึกษาที่จะไดรับการอนุมัติปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติ ดังขอ 16.2.1 – 
16.2.2 

17.  การลาปวยหรือลากิจ   
 การลาปวยหรือลากิจใหดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติในระดับขั้นปริญญาตรี
โดยอนุโลม 
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18. การลาพักการศึกษา 
 18.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 
  18.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  18.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห โดยมีใบรับรอง
แพทยแผนปจจุบัน 
  18.1.3 สาเหตุอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคณะ 
 18.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผานอาจารยที่
ปรึกษาทั่วไป   หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  แลวแตกรณีและใหยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการคณะ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงสํานักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ 
 18.3 การลาพักการศึกษาเปนการพักทั้งภาคการศึกษา  และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  เปน
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น   
จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 18.4 การลาพักการศึกษา  ใหลาพักไดไมเกิน  2  ภาคปกติ 
 18.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ที่ไดรับการอนุมัติใหลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่วิทยาลัยกําหนด  ยกเวน  ภาคการ
เรียนศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 

19. การลาออก 
 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา   ใหยื่นคํารองขอลาออกตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติแลวแจงใหสํานักงานบัณฑิตศึกษาทราบ  ซ่ึงผูที่จะไดการอนุมัติใหลาออกได  ตองไมมี
หนี้สินคางชําระกับวิทยาลัย 

20. การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  18 

21. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
 21.1  ตาย 
 21.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 
 21.3  ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย 
 21.4 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน  30  วัน  นับ
จากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
 21.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50  ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
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 21.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิต  2  ใน  3  ของหลักสูตร  โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธแลว
ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.75 
 21.7 ใชเวลาในการศึกษาตามที่กําหนด 5 ปแลวไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร  หรือได
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  3.00   
 21.8 โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับอนุมัติภายในระยะเวลา 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 21.9 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรู  คร้ังที่  2  ไมผาน 
 21.10 ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน   6  เดือน   นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธผาน  เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดี  
โดยความเห็นชอบจากคณะ  ทั้งนี้ระยะเวลาการศกึษาตองไมเกินเวลาที่กําหนด 5 ป 
 21.11 ไมสามารถสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณไดภายใน  3  เดือน  นับจากสอบการ
คนควาอิสระผาน  เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงจากคณบดี  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะ  ทั้งนี้  ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กําหนด 5 ป 
 21.12  เปนนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญได 
 21.13  คณะกรรมการคณะ และ สํานักงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไม
เหมาะสม 
 21.14  ไดรับการอนุมัติปริญญา 

22. การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 22.1 การทุจริตในการวัดผล 
  เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ใหดําเนินการ  และพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 22.2 การทุจริตทางวิชาการ 
  การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสรางขอมูล
เท็จ  และการมิไดทําผลงานการดวยตนเอง 
   22.2.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนขอความของผูอ่ืน  
โดยไมมีการอางอิง  หรือปกปดแหลงที่มา  หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการที่มี
ผูอ่ืนกระทําไวมาเปนของตนเอง 
   22.2.2 การสรางขอมูลเท็จ  หมายถึง  การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลที่ไมตรง
กับความเปนจริง 
   22.2.3 การมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง  หมายถึง  การจางหรือใหผูอ่ืนชวยทํา  
หรือทําแทนตน  หรือการมอบใหผู อ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานที่ไดระบุไวในโครงราง
วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลววาจะกระทําเอง  ทั้งนี้ไมรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
ประมวลผลขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแปลวิทยานิพนธจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ 



ฉบับปการศึกษา 2553 36

 22.3  เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขอ 22.1 และ 22.2 ใหถือวาเปนความผิดรายแรง
ไวกอนแตอาจลดหยอนโทษได  ทั้งนี้  การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ  และเสนอคณบดีเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
 22.4  หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลว ใหคณะกรรมการคณะ
พิจารณาและอาจเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
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แนวปฏิบัติและสิทธิหนาที่ของนักศึกษา 

 
 1.  ขาวสารประชาสัมพันธ/ประกาศ/คําสั่ง  ของแผนกบัณฑิตศึกษา/คณะ/วิทยาลัยเปนสิ่ง
สําคัญที่นักศึกษาพึงติดตามขาวประชาสัมพันธ/ประกาศ/คําสั่งของวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
รับทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ซ่ึงอาจมีขึ้นได  และนักศึกษาตองปฏิบัติ
ตามประกาศ/คําสั่งนั้น  จะปฎิเสธวาไมทราบเรื่องตามประกาศ/คําสั่งของวิทยาลัยนั้นหาไดไม 
 2.  นักศึกษาพึงทราบวา  การยื่นคํารองตอวิทยาลัย  โดยผานทางแผนกบัณฑิตศึกษาเปน
หนาที่รับผิดชอบของนักศึกษาที่จะตองดําเนินการใหทางวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรโดย
ติดตอขอยื่นเรื่อง/ขอแบบคํารองจากเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาแตเนิ่นๆ  และดําเนินตามรายละเอียด
และขั้นตอนตางๆ ตามที่ระบุไวในคํารองนั้น 
 3.   การยื่นคํารองในเรื่องตางๆ   นักศึกษาสามารถขอแบบคํารองตาง   ที่แผนก
บัณฑิตศึกษา หรือ โหลดทางเว็บไซตของวิทยาลัยแสงธรรม/แผนกบัณฑิตศึกษา  และดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนด 

ตัวอยางรายการแบบคํารองตางๆ  มีดงันี ้
วัตถุประสงค แบบคํารอง รหัส คาใชจาย/หมายเหตุ 

1.  ยื่นคํารองในเรื่องตาง ๆ แบบคํารองทั่วไป บฑ. 1 - 
2.  ขอหนังสือสําคัญตางๆ เชน
Transcript รับรองการเปน
นักศึกษา 

แบบคํารองขอหนังสือ
สําคัญ 

บฑ. 2 มีคาใชจายตามที่กําหนด 

3.  ขอลงทะเบียนหนวยกิตนอย 
กวาหรือ มากกวาเกณฑ 

แบบคํารองขอลงทะเบียน
หนวยกิตนอยกวาหรือ
มากกวาเกณฑ 

บฑ. 3 - 

4.  ขอลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอน ชา
เปนกรณพีิเศษ 

แบบคํารองขอลงทะเบียน/ 
เพิ่ม/ถอน ชาเปนกรณีพเิศษ 

บฑ. 4 - 

5.  ขอสอบ/ขอจบการศึกษา แบบคํารองเกีย่วกับการ
สอบ การจบการศึกษา 

บฑ. 5 มีคาใชจายตามที่กําหนด 

5.1  กําหนดการสอบวัด
คุณสมบัติ และกรรมการสอบ 

แบบกําหนดการสอบวัด
คุณสมบัติ และกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ 

บฑ. 
5/1 

- 

5.2  แจงผลการสอบวัด
คุณสมบัติ 

แบบสรุปผลการสอบวัด
คุณสมบัติ 

บฑ. 
5/2 

สําหรับเจาหนาที่ 
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วัตถุประสงค แบบคํารอง รหัส คาใชจาย/หมายเหตุ 
 
5.3  แจงผลการสอบประมวล
ความรอบรู 

แบบสรุปผลการสอบ
ประมวลความรอบรู 

บฑ. 
5/3 

สําหรับเจาหนาที่ 

6.  ขออนุมัติ วทิยานิพนธ การ
คนควาอิสระ 

แบบคํารอง ขออนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ 

บฑ. 6 แนบ บฑ. 6/1 แบบ
เสนอหัวขอฯ ดวย  

6.1  การเสนอหัวขอและ
โครงการวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ 

แบบเสนอหวัขอ และ
โครงการวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ 

บฑ. 
6/1 

- 

7.  จัดกิจกรรมระหวางดําเนนิ
งานวิจยั เชน จดัสนทนากลุม
เชิญผูเชี่ยวชาญ ทดลอง
เครื่องมือเก็บขอมูล 

แบบคํารองขอจัดกิจกรรม
ระหวางการดําเนินงานวิจยั 
(สนทนากลุม เชิญ
ผูเชี่ยวชาญทดลองเครื่องมือ 
เก็บขอมูลการวิจัย ฯลฯ) 

บฑ. 7 - 

8.  ขอสอบวิทยานิพนธ/           
การคนควาอิสระ 

แบบคํารองขอสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ 

บฑ. 8 ตองยื่น บฑ. 8/1 กอน
สอบ  3  สัปดาห 

8.1  ขอแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
(ผูทรงคุณวุฒ)ิ 

แบบคํารองขออนุมัติ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ 
(ผูทรงคุณวุฒ)ิ 

บฑ. 
8/1 

- 

8.2  แจงผลการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

แบบสรุปผลสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ 

บฑ. 
8/2 

สําหรับเจาหนาที่ 

9.  สงตรวจรูปเลมวิทยานพินธ/
การคนควาอิสระ 

แบบคํารองขอตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ และการสง
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระฉบับสมบูรณ 

บฑ. 9 แนบ  บฑ. 9/1 

9.1  ขอเผยแพรวิทยานพินธ/    
การคนควาอิสระ ทางเว็บไซต/
วารสารวิชาการของวิทยาลัย

แบบคํารองขอเผยแพร
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ 

บฑ. 
9/1 

- 
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วัตถุประสงค แบบคํารอง รหัส คาใชจาย/หมายเหตุ 
แสงธรรม 
9.2  รายงานผลการตรวจ/      
แกไขวิทยานพินธ/                    
การคนควาอิสระ 

แบบรายงานผลการตรวจ/
แกไขวิทยานพินธ/              
การคนควาอิสระ 

บฑ. 
9/2 

สําหรับเจาหนาที่ 

9.3  ขอขยายเวลาแกไข
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

แบบคํารองขอขยายเวลา
แกไขวิทยานพินธ/การ
คนควาอิสระ 

บฑ. 
9/3 

- 

10.  ขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย แบบขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

บฑ. 10 - 

11.  ขอลาพักการศึกษา แบบคํารองขอลาพัก
การศึกษา 

บฑ. 11 จายคารักษาสภาพ
นักศึกษาตามที่กําหนด 

12.  ขอกลับเขาศึกษา แบบคํารองขอกลับเขา
ศึกษา 

บฑ. 12 - 

13.  ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/   
ยายสาขาวิชา/คณะวิชา 

แบบคํารองขอเปลี่ยน
แผนการศึกษา/ยาย
สาขาวิชา/คณะวิชา 

บฑ. 13 มีคาใชจายตามที่กําหนด 

14.  ขอลาออกจากการเปน
นักศึกษา 

แบบคํารองขอลาออกจาก
การเปนนกัศึกษา 

บฑ. 14 - 

15.  ผลการแกไขวิทยานิพนธ/  
การคนควาอิสระ 

แบบรายงานผลการแกไข
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ 

บฑ. 15 - 

16.  ขอรับปริญญาบัตร แบบคํารองขอรับปริญญา-
บัตร 

บฑ. 16 - 

17.  มอบฉันทะ ใบมอบฉันทะ บฑ. 17 - 
18.  ขอรับคืนเงินคาประกัน
ของเสียหาย 

แบบคํารองขอรับคืนเงินคา
ประกันของเสยีหาย 

บฑ. 18 - 
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แบบคํารองท่ัวไป 
 ช่ือนักศึกษา...........................................................รหัสประจําตัว....................................................... 
 สาขาวิชา...........................................ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขที่ ...........หมูท่ี..............ซอย....................... 
 ถนน.................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................... 
 จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท....................................... 
 

เรียน   คณบดีคณะ......................................... 

            ขาพเจามีความประสงค............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

            เหตุผล....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

                                                                                            จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

                                                          ผูยื่นคํารอง.............................................. 
                                                                                              (.............................................) 
                                                                             ......../.............../..........   
อาจารยที่ปรึกษา 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
    ลงชือ่.............................. 
    วันที่............................... 

หัวหนาสาขาวิชา 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
   ลงชื่อ.............................. 
   วันที่............................... 

ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 ลงชื่อ.............................. 
 วันที่............................... 

เจาหนาทีบ่ัณฑิตศึกษา 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
    ลงชือ่ .............................  
    วันที่ .............................. 

เลขานุการ/หัวหนาแผนกบัณฑิตศึกษา 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
   ลงชื่อ ............................. 
   วันที่ .............................. 

คณบด ี
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
   ลงชือ่ ............................. 
   วันที่ .............................. 

บฑ. 1 
รับเรื่องเลขที่......................ผูรับ..................... 
แจงผลวนัที่........................ผูแจง................... 
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บฑ. 2  

 
 
 
 

คํารองขอหนงัสือสําคัญ 
 

เขียนที่  ..................................................... 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ................. 

เร่ือง   ขอเอกสารรับรอง 
เรียน   ................................................ 

  ขาพเจา  (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................รหัสประจําตัว................................  
คณะ................................................สาขาวิชา...............................................โทรศพัทที่ติดตอได........................................ 

รูปถาย: ใชรูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ขนาด1นิ้ว จํานวน 2 รูปตอหนงัสอืสําคัญ 1ฉบับ รูปส ีหรือขาวดําก็ได (หามใชรูปโพลารอยด) 
คาธรรมเนียมชุดละ  50  บาท  
ซึ่งขาพเจาไดตรวจสอบประวัติผาน www.saengtham.ac.th  เรียบรอยแลว ขอรับรองวาถูกตอง จึงมีความประสงคของ
เอกสารดังนี้: 
ใบระเบียนผลการศึกษา  (TRANSCRIPT) ไทย.....ชุด อังกฤษ.......ชุด   รูปถาย ...... รูป  พรอมเงิน............ บาท 
ใบระเบียนผลการศึกษา(TRANSCRIPT  ฉบับสมบูรณ) ไทย.....ชุด อังกฤษ.......ชุด   รูปถาย ...... รูป  พรอมเงิน............ บาท 
หนังสือรับรองวาเปนนักศึกษา ไทย.....ชุด อังกฤษ.......ชุด   พรอมเงิน..................บาท 
หนังสือรับรองคาดวาจะสําเร็จนักศึกษา ไทย.....ชุด อังกฤษ.......ชุด   พรอมเงิน..................บาท 
หนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษา(จบหลักสูตร) ไทย.....ชุด อังกฤษ.......ชุด   พรอมเงิน..................บาท 
ใบแทนปริญญาบัตร ไทย.....ชุด อังกฤษ.......ชุด   พรอมเงิน..................บาท 
ใบแปลปริญญาบัตร (แนบสําเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด)   อังกฤษ.....................ชุด    พรอมเงิน..................บาท                 
 เอกสารรับรองอื่นๆ  (ระบุ) ........................................................................................................................จํานวน .....................ชุด 
.....................................................................................................................................................................จํานวน......................ชุด 
.....................................................................................................................................................................จํานวน......................ชุด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนนิการ 

          
 

     ......... 

 

 

 

 
 

นักศึกษากรุณาตรวจสอบประวัติผาน  www.saengtham.ac.th 
            ตรวจสอบระเบียบประวัติเรียบรอยแลวถูกตอง 
            มีขอมลูตองแกไข ดังนี้................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

(ลงชื่อ)......................................................นักศึกษา 
(ระเบียบประวัตแิกไขใหเฉพาะนกัศึกษาปจจบุันเทานั้น) 

รอหลักฐาน  ..........................................................................        คาธรรมเนียม.................บาท  เจาหนาที่ทะเบียน.........................
ดําเนินการแลว ......................................................................        ใบเสร็จเลขที่ .......................   เจาหนาที่รับเงิน ........................... 
เจาหนาที่ทะเบียน..................................................................         ผูยื่นคํารองลงนามรับเอกสาร ........................................... 

รับเรื่องเลขที่................ผูรับ.....................
แจงผลวนัที่..................ผูแจง................... 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(ลงช่ือ) .............................................. 
        (............................................) 
                        ผูยื่นคํารอง 
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การขอหนังสอืตางๆ 
 
 
 
 
 1.  หนังสือขอรบัรองการเปนนกัศึกษา 
         2.  หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอืวิจยั 
                   (ใหระบุช่ือ - นามสกุล  บุคคลที่จะเชิญมาตรวจเครื่องมือ) 
 3.  หนังสือทดลองเครือ่งมือวจิัย 
 4.  หนังสือขอเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  ขอขอมูล/ขอถายภาพ/ขอสนทนากลุม 
 6.  ศึกษาดูงาน/ฝกปฏิบัติงาน 
 7.  ขยายเวลาศึกษาตอ 
 8.  การรับหรือจัดสงเอกสาร 
    มารับไปดําเนินการเอง 
    สงไปยัง  ........................................................................................................... 

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

............................................................................................................................. 
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บฑ. 3 

 
 
 
 

 

คํารองขอลงทะเบียนหนวยกิตนอยกวา  หรอืมากกวาเกณฑ 

เขียนที่.................................................. 
วันที่ ...........เดือน......................พ.ศ............ 

เร่ือง  ขออนุมัติลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษ 
เรียน  คณบดีคณะ..................................................... 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว) ..................................................รหัสประจําตัว.............................. 
คณะ  .......................................................................สาขาวิชา.................................................................... 
ไดศึกษามาแลว..........ภาคการศึกษา  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสม...........................................มีสภาพนักศึกษา 
                     ปกติ         รอพินิจ ช่ืออาจารยท่ีปรกึษา........................................................................... 
ขอลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษ  โดย 
        นอยกวากําหนดที่ระบุไวในระเบียบฯ โดยจะลงทะเบียน.......หนวยกิต เนื่องจาก................. 
.................................................................................................................................................................... 
        มากกวากําหนดที่ระบุไวในระเบียบฯ  โดยจะลงทะเบียน.......หนวยกิต เนื่องจาก................ 
.................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงช่ือ)............................................................. 
       (....................................................) 
            ผูยื่นคํารอง 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
                      (ลงช่ือ) ............................................................. 
                      (.........................................................) 

คําสั่งคณบดี 
 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 
                      (ลงช่ือ)............................................................. 

รับเรื่องเลขที่..................ผูรับ....................
แจงผลวนัที่....................ผูแจง.................. 
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บฑ. 4  
 
 
 

 

คํารองขอลงทะเบียน / เพิ่ม / ถอน ชาเปนกรณีพิเศษ 
เขียนที่.................................................. 

วันที่ ...........เดือน.....................พ.ศ............ 
เร่ือง   ........................................................................... 
เรียน  คณบดีคณะ............................................................ 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)  ..................................................รหัสประจําตัว............................ 
คณะ..........................สาขาวิชา..................................ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา................................................. 
โทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก....................................................................................................................... 
มีความประสงค  [    ]  ขออนุมัติลงทะเบียนชาเปนกรณีพิเศษ   
   [    ]  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเปนกรณีพิเศษ   
   [    ]  ขออนุมัติถอนรายวิชาเปนกรณีพิเศษ   
เนื่องจาก ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

          (ลงช่ือ)......................................................................... 
        ผูยื่นคํารอง 
 

2. ความเห็นอาจารยผูสอน 1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 
รหัสวิชา อนุญาต ไมอนุญาต ลายเซ็นต 

     
     
     
     
     

    (ลงช่ือ)........................................................... 
            (.......................................................)     

3.  มติคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 [     ]  อนุมัต ิ  [     ]  ไมอนุมัต ิ  ตามมติท่ีประชุม.................................... 
       ครั้งท่ี...........เมื่อวันที่............................. 

(ลงช่ือ)....................................................................... 
             (................................................................) 

รับเรื่องเลขที่...................ผูรับ..........................
แจงผลวนัที่.....................ผูแจง........................ 
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บฑ. 5              คณบดี 
 
 

 

แบบคํารองเกีย่วกับการสอบ  การจบการศึกษา 
ช่ือนักศึกษา .............................................รหัสประจําตัว ..............................สาขาวิชา .......................................
ที่อยูที่ติดตอได เลขที่ .........หมูที่.......... ซอย .....................ถนน .........................ตําบล/แขวง.............................. 
                         อําเภอ/เขต ................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท................... 

สําหรับเจาหนาท่ีการเงิน 
นักศึกษาไดชําระคาสอบแลวเปนจํานวนเงิน 
                400  บาท  ภาษาตางประเทศ/คร้ัง 
                500  บาท  ประมวลความรอบรู/คร้ัง 
             1,000  บาท  วัดคุณสมบัติ/คร้ัง 

 ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่.................... 
ผูรับเงิน.........................

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

เรียน  คณบดีคณะ......................................................... 
          ขาพเจามีความประสงค 
 1.  ขอสอบ 

 ภาษาตางประเทศ          ประมวลความรอบรู 
 วัดคุณสมบัต ิ
สอบครั้งนี้เปนคร้ังที่........(สอบครั้งแรกเมื่อภาค......./...........) 
2.  ขอจบการศึกษาระดับ.................ภาค......../.............. 
     โดยมีคุณสมบัตคิรบถวนแลว   ดังนี้ 
 เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
      และมีหนวยกิตสะสม...........คะแนนเฉลี่ยสะสม................ 
 ผานการสอบภาษาตางประเทศแลว 
 ผานการสอบประมวลฯ แลว (กรณมีีการสอบ) 
 ผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
 สงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว 
 ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารหรือทาง 
                  เว็บไซตวิทยาลัยแสงธรรม หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ 
                  (ระบุ)............................................................................ 
                   ....................................................................................         

          จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
  ผูยื่นคํารอง................................... 

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

 
ความเห็นของหอสมุดวิทยาลัยแสงธรรม 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 

 

อาจารยที่ปรึกษา 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
   ลงชือ่............................ 
   วันที่............................. 

หัวหนาสาขาวิชา 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
   ลงชื่อ.................................. 
   วันที่................................... 

ประธานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
    ลงชื่อ ............................ 
    วันที่............................... 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
   ลงชือ่............................ 
   วันที่............................. 

เลขานุการ/หัวหนาแผนกบัณฑิตศึกษา 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
    ลงชือ่................................. 
    วันที่................................. 

คณบด ี
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 

รับเรื่องเลขที่...................ผูรับ.......................
แจงผลวนัที่.....................ผูแจง..................... 
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บฑ. 5/1 

 

 

แบบกําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ  และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิ

หลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชา........................................................คณะ.............................................................. 
ช่ือนักศึกษา นาย / นาง / นางสาว / ยศ ................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว......................................................................................  
หลักสูตร            ปกติ           พิเศษ   

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 
1. อ./ ผศ./ รศ./ ศ........................................................................................................................ประธานกรรมการ 
       วุฒิสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................... 
 เปนอาจารยประจําสาขาวิชา..................................คณะ / สถาบัน  ......................................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย  สถานที่ทํางาน.................................................................................. 
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา          ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา (ระบุตําแหนง)................................. 
2. อ./ ผศ./ รศ./ ศ......................................................................................................................................กรรมการ 
       วุฒิสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................... 
 เปนอาจารยประจําสาขาวิชา..................................คณะ / สถาบัน .......................................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย  สถานที่ทํางาน.................................................................................. 
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา          ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา (ระบุตําแหนง).................................. 
3. อ./ ผศ./ รศ./ ศ......................................................................................................................................กรรมการ 
       วุฒิสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................... 
 เปนอาจารยประจําสาขาวิชา..................................คณะ / สถาบัน .......................................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย  สถานที่ทํางาน.................................................................................. 
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา         ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา (ระบุตําแหนง)................................... 
4. อ./ ผศ./ รศ./ ศ......................................................................................................................................กรรมการ 
       วุฒิสูงสุดทางการศึกษา.................................................................................................................................... 
 เปนอาจารยประจําสาขาวิชา...................................คณะ / สถาบัน ......................................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย  สถานที่ทํางาน.................................................................................. 
 ไมตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา          ตองขออนุมัติผูบังคับบัญชา (ระบุตําแหนง).................................. 
           
       ลงนาม........................................................ 
                          (...........................................................) 
                           ประธานหลักสูตร 
        วันที่ ....................................................... 

หมายเหตุ     1.  ใหสาขาวิชาสงแบบฟอรม  บฑ.  5/1 ที่แผนกบณัฑิตศกึษา (สาขา) กอนกําหนดวนัสอบ  15  วันทําการ 
     2.   กรณีมีจํานวนกรรมการสอบฯ  มากกวา  4  ทาน  สามารถใชแบบฟอรม  บฑ.  5/1  เพิ่มเติมได  

รับเรื่องเลขที่...................ผูรับ...................... 
แจงผลวนัที่.....................ผูแจง..................... 
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บฑ.  5/2 

 
 

แบบสรุปผลการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 

หลักสูตรปริญญาเอก   สาขาวิชา........................................................คณะ................................................. 
ช่ือนักศึกษา  นาย / นาง / นางสาว / ยศ....................................................................................................... 
รหัสประจําตัว.......................................................................                                                     
หลักสูตร          ปกติ           พิเศษ  
แผนการศึกษา            เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ             ทําเฉพาะวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  ปรากฏผล  ดังนี้ 
 สอบขอเขียน  วันที่  ...............................................  ผลการสอบ             ผาน      ไมผาน 
 สอบปากเปลา  วันที่  .............................................  ผลการสอบ             ผาน      ไมผาน
 อื่นๆ  (โปรดระบุ) ....................................................................................................................... 
   วันที่ .........................................   ผลการสอบ             ผาน      ไมผาน 

ลงนามรับรองผลการสอบขางตน 
1.  ลายมือช่ือ .................................................................................................................ประธานกรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ............................................................................................................................................................ 
2.  ลายมือช่ือ ...............................................................................................................................กรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ........................................................................................................................................................... 
3.  ลายมือช่ือ ...............................................................................................................................กรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ........................................................................................................................................................... 
4.  ลายมือช่ือ ...............................................................................................................................กรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ........................................................................................................................................................... 

     ลงนาม............................................................. 
         (................................................................) 
               ประธานหลักสูตร 
                 วันที่ ........................................ 

หมายเหตุ 1.  ใหสาขาวิชาสงแบบฟอรม บฑ. 5/2 ไปยังแผนกบัณฑิตศึกษา  ภายใน 15 วันทําการหลังจากสอบวัดคุณสมบัต ิ
                  2.   กรณีมีจํานวนคณะกรรมการฯ  มากกวา  4  ทาน  สามารถใชแบบฟอรม  บฑ.  5/2  เพิ่มเติมได 
 

รับเรื่องเลขที่.................ผูรับ......................
แจงผลวนัที่...................ผูแจง.................... 
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บฑ. 5/3 

 
  

 

 
แบบสรุปผลการสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) 

หลักสูตรปริญญาโท   สาขาวิชา.......................................................คณะ................................................... 
ช่ือนักศึกษา  นาย / นาง / นางสาว / ยศ....................................................................................................... 
รหัสประจําตัว................................................................................                                                     
หลักสูตร          ปกติ           พิเศษ                
แผนการศึกษา    เรียนรายวิชาและทําการคนควาอิสระ  

การสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) 
 สอบขอเขียน  วันที่  .................................................        ผลการสอบ           ผาน         ไมผาน 
 สอบปากเปลา  วันที่  ...............................................        ผลการสอบ    ผาน      ไมผาน 
 อื่นๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................................ 
   วันที่ ............................................        ผลการสอบ           ผาน      ไมผาน 

ลงนามรับรองผลการสอบขางตน 
1.  ลายมือช่ือ .................................................................................................................ประธานกรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ .......................................................................................................................................................... 
2.  ลายมือช่ือ ..............................................................................................................................กรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ............................................................................................................................................................ 
3.  ลายมือช่ือ ...............................................................................................................................กรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ........................................................................................................................................................... 
4.  ลายมือช่ือ ...............................................................................................................................กรรมการ  
อ./ ผศ./ รศ./ ศ.....................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
วันที่ ........................................................................................................................................................... 
     ลงนาม.............................................................. 
     (......................................................................) 
               ประธานหลักสูตร 
                วันที่ ...................................... 

หมายเหตุ    1.  ใหสาขาวิชาสงแบบฟอรม  บฑ. 5/3 ไปยงัแผนกบัณฑิตศึกษา ภายใน  15  วันทาํการหลังจากสอบประมวลความรู 
 2.   กรณีมีจํานวนคณะกรรมการฯ  มากกวา  4  ทาน  สามารถใชแบบฟอรม  บฑ. 5/3  เพิ่มเติมได 

รับเรื่องเลขที่..................ผูรับ....................... 
แจงผลวนัที่....................ผูแจง..................... 
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บฑ. 6 

 
แบบคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

ช่ือนักศึกษา..........................................รหัสประจําตัว...............................สาขาวิชา.............................................. 
ที่อยูที่ติดตอได  เลขที่  ...... หมูที่ .........  ซอย ............. ถนน ........................ตําบล/แขวง ..................................... 
            อําเภอ/เขต ..................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.............. โทรศัพท ........................ 
เรียน     คณบดีคณะ....................................... (ผานหวัหนาสาขาวิชา) 
             ขาพเจามคีวามประสงค 
                      1.  ขออนุมัติหัวขอและโครงการ         วิทยานิพนธ          การคนควาอสิระ พรอมนี้ไดแนบโครงการวทิยานพินธ 1 ชดุ 
                           (ใหนักศึกษาสงโครงการวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  ใหอาจารยที่ปรึกษาโดยตรงทานละ 1 ชุดดวย) 
 2.  ขอเปลี่ยนแปลงหัวขอและ/หรือโครงการ           วิทยานิพนธ                 การคนควาอิสระ จากเดิมเปนดังตอไปนี้ 
      (กรณีการเปลี่ยนโครงการวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในสาระสําคัญ ใหนักศึกษาสงแบบโครงการฯ ใหมจํานวน 1 ชุดดวย) 
      (ชื่อหัวขอภาษาไทย) ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
      (ชื่อหัวขอภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
     เหตุผลที่ขอเปลี่ยนหัวขอ  .......................................................................................................................................... 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  .......................................................................................................................... 
       ..............................................................นักศึกษา 
       (.............................................................) 
               .........../................/.............. 
กรณีขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
         คณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงการ               วิทยานิพนธ                 การคนควาอิสระ พจิารณาแลวเห็นควรอนุมัต ิ
  (ลงชื่อ) .......................................................  ประธานพิจารณาหัวขอฯ 
                    ........./................./................. 
สาขาวิชาพิจารณาแลว  ขอเสนออาจารยที่ปรึกษา                    วิทยานิพนธ                      การคนควาอิสระ   เปนดังนี ้
1................................................................................ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ 
2................................................................................ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
3............................................................................... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  
กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาและเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
 เปลี่ยนแปลงหัวขอ                          วิทยานิพนธ                            การคนควาอิสระ 
 ลงชื่อ .................................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ 
               ......../................/............ 
 เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษา                        วิทยานิพนธ                            การคนควาอิสระ เปนดังนี้ 
1................................................................................ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ 
2................................................................................ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
3............................................................................... อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
.........................................................................................          ......................................................................................................... 
(ลงชื่อ) .................................................หัวหนาสาขาวิชา         (ลงชื่อ) ..................................................ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
                ........../................./.............                         ........../.........../........... 
เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา                        เลขานุการ/หัวหนาแผนกบัณฑิตศึกษา            คณบดี 
................................................................     .......................................................................    .............................................................. 
................................................................     .......................................................................    .............................................................. 
................................................................     .......................................................................    ..............................................................   
 

รับเรื่องเลขที่.................ผูรับ....................... 
แจงผลวนัที่...................ผูแจง...................... 
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แบบเสนอหัวขอเร่ือง  และโครงการวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

 ขาพเจา......................................................นักศึกษาสาขาวชิา............................................. 
คณะ  ................................................................รหัสประจาํตัว......................................................... 

1.  ช่ือหัวขอวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
      (ภาษาไทย) ................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
     (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4.  สมมติฐานของการศึกษา  (ถามี)   
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

บฑ. 6/1 
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5.  ขอบเขตการศึกษา 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6.  วิธีดําเนนิการศึกษา 
 6.1  ขั้นตอน 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6.2  เวลาที่ใชในการศึกษา ประมาณ.........................ป ......................เดือน 
             เร่ิมเดือน..................................พ.ศ.............................. 
           ส้ินสุดเดือน.....................................พ.ศ....................... 

6.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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6.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

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

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

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

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

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

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

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

7.    คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย  (โดยประมาณ)......................................................................บาท 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 

  (ลงชื่อ)................................................ผูเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ 
   วันที่...../............/........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ถาประสงคจะเขียนขอความเพิ่มเติม  โปรดใชกระดาษที่มีขนาดเดียวกันกับแบบฟอรมชุดนี ้
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บฑ. 7 

 
 

คํารองขอจัดกิจกรรมระหวางการดาํเนินงานวิจัย 
(สนทนากลุม  เชิญผูเชี่ยวชาญ  ทดลองเครื่องมือ เก็บขอมูลการวิจัย ฯลฯ) 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 
เรียน  คณบดีคณะ................................................. 

 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว / ยศ ...................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว.................................................................   หลักสูตร           ปกต ิ           พิเศษ                
ระดับการศึกษา        ป.โท           ป. เอก 
สาขาวิชา  .................................................................  คณะ ................................................................................................. 
 อยูในระหวางเสนอโครงราง (proposal)    (    ) วิทยานิพนธ    (    ) การคนควาอิสระ  เรื่อง  .............................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 กําลังทํา   (    )  วทิยานิพนธ         (    )  การคนควาอิสระ  เรื่อง  ...................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
ไดรับอนุมัติหัวขอเรื่อง  และคณะกรรมการควบคุมฯ  จากแผนกบัณฑิตศึกษา   เมื่อวนัที่................................................... 
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานพินธ / การคนควาอสิระ  คือ  อ./ ผศ./ รศ./ ศ./ ดร. ......................................................... 
ติดตอประธาน  โทรศัพท .............................      โทรสาร ............................... e-mail ........................................................ 
ติดตอนักศกึษา  โทรศัพท ............................      โทรสาร ............................... e-mail ........................................................
 ขาพเจามีความประสงค  ขอใหแผนกบัณฑิตศึกษา ทําหนังสือเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวจิยั 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการการควบคุมวิทยานพินธ / การคนควาอิสระ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  (ระบุ..........................ชื่อของเครื่องมือใหชัดเจน)................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 วัตถุประสงคของการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพือ่  ............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

ผูเช่ียวชาญที่จะขอเรียนเชิญใหตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  คือ 
1.  นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................ตําแหนงทางวิชาการ อ./ ผศ./ รศ./ ศ. 
      ปฏิบตัิงานตําแหนง.....................................................สถานที่ทาํงาน............................................................................ 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา  ตองขออนุมัติผูบงัคับบัญชา    คือ .................................................... 
2.  นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................ตําแหนงทางวิชาการ อ./ ผศ./ รศ./ ศ. 
      ปฏิบตัิงานตําแหนง.....................................................สถานที่ทาํงาน............................................................................ 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา  ตองขออนุมัติผูบงัคับบัญชา    คือ .................................................... 
3.  นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................ตําแหนงทางวิชาการ อ./ ผศ./ รศ./ ศ. 
      ปฏิบตัิงานตําแหนง.....................................................สถานที่ทาํงาน............................................................................ 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา  ตองขออนุมัติผูบงัคับบัญชา    คือ .................................................... 
       นักศึกษาลงชือ่ ................................................ 

 ประธานกรรมการควบคมุวิทยานพินธ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรลงชื่อรับรองใหความเห็นชอบ การขอใหเรียน
เชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 

       ลงชื่อ..........................................................................                 ลงชื่อ ........................................................................... 
ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานพินธ/การคนควาอสิระ                          ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        วันที่......./.........../...........                                     วันที่  ........./.........../........... 

รับเรื่องเลขที่..................ผูรับ...................... 
แจงผลวนัที่....................ผูแจง..................... 
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บฑ.  8 

 
 

แบบคํารองขอสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

ช่ือนักศึกษา ...............................................รหัสประจําตัว .............................สาขาวิชา ........................................ 
ที่อยูที่ติดตอได เลขที่ .....หมูที่...... ซอย ................ถนน ...............................ตําบล/แขวง...................................... 

          อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท................... 
เรียน  คณบดีคณะ ...................................... (ผานหัวหนาสาขาวิชาและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ) 
          ขาพเจามีความประสงค 
          ขอสอบเพื่ออนุมัติ          วิทยานิพนธ         การคนควาอิสระ ที่ขาพเจาเรียบเรียงเสร็จแลวโดยไดรับความเห็นชอบจากประธานผู
ควบคุมวิทยานิพนธ 
          หัวขอวทิยานิพนธ  (ไทย)  ............................................................................................................................................... 
          (อังกฤษ)  .......................................................................................................................................... 
         และขาพเจาไดดําเนนิการดังนีแ้ลว 
      ลงทะเบียน  วิทยานพินธ การคนควาอิสระ  เมื่อ ........./............./........... 
      สง (ราง) วิทยานพินธ การคนควาอิสระ ใหบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบ เมือ่ ......./.........../......... 

     (ลงชื่อ)...............................................ผูย่ืนคํารอง 
       ......../.............../.......... 
                    (ลงชื่อ)...............................................อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
      ......../............../............ 
สาขาวิชาขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  วิทยานพินธ การคนควาอิสระ จํานวน  1  ทานคอื 
 1.  ................................................. ประธานกรรมการ  แจง    ไมแจง   ตนสังกัด 
 2.  ................................................. กรรมการผูทรงคณุวุฒิ        แจง    ไมแจง   ตนสังกัด 
 3.  ................................................. อาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธหลัก        แจง    ไมแจง   ตนสังกัด 
 4.  ................................................. อาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธรวม        แจง    ไมแจง   ตนสังกัด 
 5.  ................................................. อาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธรวม        แจง    ไมแจง   ตนสังกัด 

และกาํหนดสอบวันที่ ........................เวลา.....................สถานที.่.............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
พรอมนี ้ ไดแนบแบบฟอรมรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  8/1  มาดวยแลว 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป 
     (ลงชื่อ)..........................................หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลกัสูตร 
                 ......./........../........... 
     (ลงชื่อ)..........................................ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
                 ......./........./........... 

 

เจาหนาทีบ่ัณฑิตศึกษา 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
      ลงชื่อ  ........................ 
      วันที ่ .......................... 

เลขานุการ/หัวหนาแผนกบณัฑิตศึกษา 
............................................................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
      ลงชื่อ............................... 
      วันที ่ .............................. 

คณบด ี
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 

รับเรื่องเลขที่..........................ผูรับ.....................
แจงผลวนัที่............................ผูแจง................... 
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ขอปฏิบัติในการยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  บฑ. 8 
 
 

1.  ใหนกัศึกษาที่ประสงคจะขอสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  กรอกรายละเอียดใน บฑ. 8  
ใหครบถวนยืน่ตอสาขาวิชา  โดยผานความเห็นชอบจากประธานผูควบคุมวิทยานพินธ 

2.  สาขาวิชาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ พรอมกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่
สอบพรอมกรอกรายละเอยีดเกี่ยวกับผูทรงวุฒิ  บฑ. 8/1  และสงมายังแผนกบัณฑิตศกึษา   

3.  คํารองที่สมบูรณแลวควรสงมาถึงแผนกบัณฑิตศกึษาอยางนอย  3 สัปดาห  กอนกาํหนดวนั
สอบวิทยานิพนธ 

4.  ใหกรอกรายละเอียดใน บฑ. 8/2  ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉบับปการศึกษา 2553 56
บฑ. 8/1 

 
 

แบบคํารองขออนุมัติกรรมการสอบวิทยานพินธ / การคนควาอิสระ  (ผูทรงคุณวุฒภิายนอก) 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
1.  อ./ผศ./รศ./ศ.  ..............................................................................................................................ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 
     วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ................................................................................................................................................. 
 เปนอาจารยประจาํสาขาวิชา .....................................................  คณะ/สถาบนั  ................................................ 
 เปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกวิทยาลัยแสงธรรม  สถานที่ทํางาน............................................................................. 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา         ตองขออนุมติิผูบังคับบัญชา (ระบุตําแหนง) ............................................ 
2.  อ./ผศ./รศ./ศ.  ...............................................................................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 
     วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ................................................................................................................................................. 
 เปนอาจารยประจาํสาขาวิชา ......................................................  คณะ/.สถาบัน  ............................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกวิทยาลัยแสงธรรม  สถานที่ทํางาน.............................................................................. 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา          ตองขออนุมติิผูบังคับบัญชา (ระบุตําแหนง) ............................................ 
3.  อ./ผศ./รศ./ศ.  ................................................................................................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 
     วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  .................................................................................................................................................. 
 เปนอาจารยประจาํสาขาวิชา .......................................................  คณะ/สถาบัน  ............................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกวิทยาลัยแสงธรรม  สถานที่ทํางาน.............................................................................. 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา           ตองขออนมุิติผูบังคับบัญชา (ระบุตาํแหนง) ........................................... 
4.  อ./ผศ./รศ./ศ.  ................................................................................................................................................................. 
     วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  .................................................................................................................................................. 
 เปนอาจารยประจาํสาขาวิชา ........................................................  คณะ/สถาบัน ............................................... 
 เปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกวิทยาลัยแสงธรรม  สถานที่ทํางาน.............................................................................. 
 ไมตองขออนุมตัผิูบังคับบัญชา            ตองขออนมุิติผูบังคับบัญชา (ระบุตาํแหนง) .......................................... 
ลงนาม...................................................................            ลงนาม...................................................................
(............................................................................)           (.............................................................................) 
  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ           ประธาน 
             วนัที.่.......................................        วนัที่ ........................................ 

หมายเหต ุ 1.  ใหสงแบบฟอรม บฑ. 8/1  ที่บัณฑิตวิทยาลัย (สาขา)  กอนกําหนดสอบ  15  วันทําการ 
  2.  กรณีมีจํานวนกรรมการฯ มากกวา  4  ทาน  สามารถใชฟอรม บฑ.  8/1  เพิ่มเติมได 

5.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑติศึกษาจากการประชุมครั้งที่  ........./............. 
     เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ..............  มีมต ิ
  อนุมัต ิ
 ไมอนุมตัิ  เนือ่งจาก   .......................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................... 

     ลงนาม.................................................................. 
                          (................................................................) 
                    ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 
                 ......./............./........... 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ..................
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง................ 
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แบบสรุปผลสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

หลักสูตร  ปริญญาโท  ปริญญาเอก สาขาวิชา  ....................................................... 
 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว / ยศ ...................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว…...........................................................................                                               
หลักสูตร           ปกต ิ           พิเศษ 
แผนการศึกษา      ก. เรียนรายวิชาและทําวิทยานพินธ  ข.  เรียนรายวิชาและทาํการคนควาอิสระ 

สอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  หัวขอเรื่อง 
หัวขอเรื่อง  :  กรุณาเขียนตัวบรรจง  ภาษาอังกฤษเขียนดวยตัวพิมพใหญเทานั้น 
 (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

สอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  วันที่  .........................................................เวลา ........................................................ 
สถานที่สอบ ......................................................................................................................................................................... 
มติของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ / การคนควาอสิระ ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา  ดังนี ้
  ผาน 
  ผานโดยมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข และระยะเวลาซึ่งตองไมเกนิ 90 วัน สําหรบัวทิยานพินธและไมเกิน 30 วนั 
  สําหรับการคนควาอิสระ) .................................................................................................................. 
  ไมผาน นักศึกษาตองลงทะเบียนขอสอบใหม  ภายในไมเกินวนัที่  ................................................... 

ลงนามรับรองผลการสอบขางตน 
1. ลายมือชือ่.............................................................................................................................................ประธานกรรมการ 
    อ./ ผศ./ รศ./ ศ. ........................................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
    วนัที่ ................................................................................................................................................................................ 
2. ลายมือชือ่..................................................................................................................กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
    อ./ ผศ./ รศ./ ศ. ........................................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
    วนัที่ ................................................................................................................................................................................. 
3. ลายมือชือ่..........................................................................................................................................................กรรมการ 
    อ./ ผศ./ รศ./ ศ. ........................................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
    วนัที่ ................................................................................................................................................................................. 
4. ลายมือชือ่..........................................................................................................................................................กรรมการ 
    อ./ ผศ./ รศ./ ศ. ........................................................................................................................(เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง) 
    วนัที่ ................................................................................................................................................................................. 
ลงนาม ........................................... ลงนาม............................................. ลงนาม ........................................... 
(....................................................)             (......................................................)          (.....................................................)  
         ประธานกรรมการสอบ            อาจารยที่ปรึกษาหลัก               ประธานหลักสูตร 
วันที่ ............................................. วันที่ ............................................... วันที่ ............................................... 
หมายเหตุ 1.  ใหสงแบบฟอรม บฑ. 8/2 ไปยังแผนกบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 วันทําการหลังจากวันสอบวิทยานิพนธ/การคนควา 

      อิสระ 
2.   กรณีมีจํานวนคณะกรรมการฯ มากกวา  4  ทาน  สามารถใชแบบฟอรม  บฑ.  8/2  เพิ่มเติมได 

บฑ. 8/2 
รับเรื่องเลขที่......................ผูรับ..................
แจงผลวนัที่........................ผูแจง................. 
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บฑ.  9  

 
 

แบบคํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และขอสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

ชื่อนักศึกษา ........................................................รหัสประจําตวั ...................................สาขาวิชา ....................................... 
ที่อยูที่ตดิตอได เลขที่ .........หมูที่......... ซอย ......................ถนน ...............................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท.................................
ชื่อวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ (ภาษาไทย) ................................................................................................................... 

ขอตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ ขอสงวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

เรียน  คณบดี .................................. 
          ขาพเจามีความประสงคขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ  คร้ังที่..........และไดแนบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมา
พรอมนี้ 
          จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
                      ลงชื่อ ......................................(นักศึกษา) 
     วันที่  ...................................... 

สําหรับเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา 
 ไดรับเลมวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ 
  วันที่ ..........................................เวลา ............................. 
   ผูรับ ......................................... 
 ไดรูปแบบฯ  เมื่อวันที่ .................................................... 
   ผลการตรวจรูปแบบฯ 
         มีรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระถูกตอง 
         มีรายการที่ตองแกไขตามที่แนบมานี้ 
       ลงชื่อ ....................................... (เจาหนาที่) 
       วันที่  ....................................... 

 
เรียน  คณบดี  ......................................... 

           ขาพเจามีความประสงคขอสง 

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ได 
แกไขเนื้อหาและรูปแบบถูกตอง ฉบับเยบ็ เลมและ 
เขาปกเรียบรอย จํานวน 2 ชดุ และฉบบัไมเย็บเลม
และเขาปก จํานวน 1 ชุด 

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จาํนวน  1  ชุด 
 แผนซีดี (CD) วิทยาลัย/ การคนควาอสิระ  
       ฉบับสมบูรณ จํานวน  2  ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
              
            ลงชื่อ................................(นักศึกษา) 
              วันที่  ........................... 

สําหรับนักศึกษา 
          ขาพเจาไดรับทราบผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
แลว 
  ลงชื่อ.........................................(นักศึกษา) 
  วันที่ .......................................... 

สําหรับเจาหนาท่ี 

                ไดรับ  CD จํานวน ..........ชุดเรียบรอยแลว 
        
                 ลงชื่อ ....................................(เจาหนาที่) 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/  
การคนควาอิสระ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 ลงชื่อ ............................................. 
 วันที่ .............................................. 

ความเห็นหัวหนาสาขาวิชา 
 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 ลงชื่อ ...................................... 
 วันที่ ....................................... 

ความเห็นประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 ลงชื่อ ....................................... 
 วันที่ ........................................ 

เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 
 ไดรับวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระพรอมเอกสารครบถวน 
 วันที่…………………….. 
 ไดรับผลสอบวิทยานิพนธ/การ
  คนควาอิสระและสงผลฯใหงาน   
                     บริการศึกษาแลว 
  วันที่..................................... 
       ลงชื่อ .............................. 

เลขานุการ/หัวหนาแผนกบัณฑิตศึกษา 
.................................................................... 
.................................................................... 
....................................................................
.................................................................... 

 ลงชื่อ ...................................... 
 วันที่  ..................................... 

คณบดี 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
.....................................................................
  
                    ลงชื่อ ....................................... 
 วันที่  ....................................... 

หมายเหตุ   นักศึกษาขอรับทราบผลการตรวจวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได  หลังจากสงวทิยานพินธ/การคนควาอสิระใหบัณฑิต 
   วิทยาลัยแลว  10  วันทําการ 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ................... 
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง................. 
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  1.5  นิ้ว 1  นิ้ว 

1.5  นิ้ว 

1  นิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 

 

 
 

เอกสารฉบับนี้มีไวเพื่อตรวจสอบความถูกตองของการตั้งคาหนากระดาษ 
ปกนอก  ปกใน  หนาอนุมตั ิ ประวัติผูเขียน  และหนาอืน่ๆ  ทั้งเลม 
ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปตรวจสอบดวยตนเองไดกอนเสนอ 

แผนกบณัฑิตศึกษาตรวจ 
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บฑ. 9/1  

 
 

แบบคํารองขอเผยแพรวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ทาง Website/วารสารวิชาการของวิทยาลัยแสงธรรม 

เรียน   คณบดี....................................................... 
 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว / ยศ ...................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว........................................................................                                               
หลักสูตร            ปกต ิ           พิเศษ               ระดบัศึกษา        ป.โท   ป.เอก 
สาขาวิชา .................................................................................... คณะ ................................................................................ 
สอบวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ  “ผาน”  วันที่ ................................................................... 
 ชื่อวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 ชื่อวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ (ภาษาไทย) ................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 Key  Words ของวทิยานพินธ /  การคนควาอิสระ  คือ     1)........................................2)............................................ 
3)...............................................................................................4)........................................5).............................................
ประธานคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ  คือ ศ./ รศ./ ผศ./ อ./ ดร. ................................................................................. 
 ขาพเจา มีความประสงคขอให  บณัฑิตศกึษาดําเนนิการ 
  เผยแพรวิทยานพินธ / การคนควาอสิระใน Website ของวิทยาลัยแสงธรรม 
  เผยแพรวิทยานพินธ / การคนควาอสิระในวารสารวิชาการ  ของวิทยาลยัแสงธรรม 
  ไมตองเผยแพรเนือ่งจาก ..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ ..........................................วนัที่ ............................ 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานพินธเก่ียวกับ  Key  words  และการเผยแพรวิทยานพินธ/การคนควาอสิระ  

1. Key  words 
 เห็นชอบ 
 ใหเพิ่มเติม  ดังนี้................................................................................................................................................................. 
 ใหแกไข จาก...................................................................................................................................................................... 
                เปน .................................................................................................................................................................... 
2. การเผยแพร 
 ใหเผยแพรทาง  Website 
 ใหเผยแพรทางวาระสารวิชาการ 
  ขอระงับการเผยแพรชั่วคราว จนถึง วันที่ ......................................................................................................................... 
 โดยประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  เปนผูเกบ็รักษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไว 
 ไมใหเผยแพรตลอดไป โดยประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเปนผูเก็บรักษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไว 
       ลงชื่อ......................................วันที่........................ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ลงชือ่รับทราบ การกําหนด  Key words  และการเผยแพรวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) 
       ลงชื่อ ......................................วันที่....................... 
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บฑ.  9/2 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจแกไขวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม 

---------------------------------------------- 
นักศึกษาชือ่ (นาย / นาง / นางสาว) ..........................................................................รหัสนกัศึกษา...................................... 
สาขาวิชา............................................  คณะ  ..................................    ป.เอก  แผน    แบบ 1            แบบ 2 
                ป.โท แผน    แบบ ก            แบบ ข 2 
1. ขาพเจาไดตรวจสอบความถูกตองและปฏิบัติตามหัวขอตอไปนี้  เรยีบรอยแลว  คือ 
.........1.  ชื่อวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ ทุกที่ปรากฏ (ปกนอก ปกใน หนาอนุมัติ บทคัดยอ) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีขอความ 
               ตรงกับ  เคาโครงที่ไดรับอนุมัติ 
.........2.  ตรวจสอบปก 
 ทุกปก จัดรูปแบบการพิมพชื่อวิทยานพินธ/การคนควาอสิระ แบบและขนาดของตัวอักษร (ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญ 
 ขึ้นตนคําทุกปกยกเวนศัพทเฉพาะที่ตองพิมพตัวพิมพเล็ก) 
 ชื่อวิทยานิพนธ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป  จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลบัหัว 
.........3.  ตรวจสอบการพิมพชื่อพิมพชื่อปริญญา  สถาบัน สาขาวิชา  ที่ปกทุกปก หนาอนุมัติ บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
              ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่สวนลางของปกทกุปก 
.........4.  ตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม  คณะกรรมการสอบคณบดี ที่หนา 
              อนุมัติ 
.........5.  ตรวจสอบป  พ.ศ. ค.ศ.  (หมายถึงปที่สําเร็จการศึกษา) 
 หนาบทคัดยอ  ป พ.ศ.   ค.ศ.  เปนปที่สงวิทยานิพนธ  (ฉบบัสมบูรณ) 
 หนาปกบทคัดยอ  ป พ.ศ.  ค.ศ.  เปนปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
.........6.  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
.........7.  กิตติกรรมประกาศ  ลงชื่อนักศึกษา  ไมตองใสคํานําหนานาม  นาย/ นาง/ นางสาว 
.........8.  ตรวจสอบการใสลําดับหนาใชตัวเลขอารบิกในเครื่องหมายวงเล็บหรือเลขโรมัน (กรณีพิมพเปนภาษาอังกฤษ) ตั้งแตหนาปกใน 
              เปนตนมา  จนถึงหนาสุดทายกอนขึ้น  บทที่  1 
.........9.  ตรวจสอบสิ่งเหลานี้แลว  คือ 
 การตั้งคาหนากระดาษเทากัน  สม่ําเสมอทุกหนา  และใชกระดาษขาว  ชนิดไมต่ํากวา  80  แกรม 
 รูปแบบการพิมพบทที่ หัวขอใหญ  หัวขอยอยระดับที่  1  หัวขอยอยระดับที่  2..3 (การใชขนาดอักษรตัวหนาหรือไมหนา  
                      การยอหนา การเวนระยะบรรทัด) พิมพเปนระบบเดียวกันสม่ําเสมอทั้งเลม 
 เลขลําดับหนาใช เลขอักษรเปนแบบและขนาดเดยีวกันทัง้หมด จดุที่พิมพเลขหนาไดพิมพจุดเดิมสม่ําเสมอเทากันทุกหนา 
 ใชตัวพิมพแบบ Angsana New หรือตามที่คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด อยางใดอยางหนึ่งตลอดทัง้เลม 
.........10.  ประวัติผูเขียน 

          ขาพเจาไดแนบปกนอก ปกใน  หนาอนุมัติและประวัติผูเขียน จํานวน 4  แผน * เพื่อขอใหแผนกบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบ
เอกสารดังกลาวแลวดวย และขอรับรองวาไดตรวจสอบความถูกตองตามหัวขอตางๆ  แลวทุกประการ หากมีขอผิดพลาดประการใด 
ขาพเจายินดีท่ีจะแกไขโดยไมทวงติงใดๆ  และหากผิดพลาดลวงเลยไปถึงกรณีท่ีจัดทําเปนเลมฉบับสมบูรณแลวขาพเจายินดีท่ีจะทํา
รูปเลมใหมเพื่อแกไขใหถูกตองตอไป  
 

       (ลงชื่อ)............................................นักศึกษา 
           ......../............/........... 

*นักศึกษาจะขอรับทราบผลการตรวจวิทยานิพนธได หลงัจากสงเอกสารทั้ง  4  หนาใหแผนกบัณฑิตศึกษาแลว ภายใน  3  วันทําการ 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ...................
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง................. 



ฉบับปการศึกษา 2553 62
บฑ. 9/3 

 

 

แบบคํารองขอขยายเวลาแกไขวิทยานิพนธ / การคนควาอสิระ 
ช่ือนักศึกษา .....................................................รหัสประจําตัว ...............................สาขาวิชา ................................ 
ที่อยูที่ติดตอได เลขที่ .....หมูที่...... ซอย ................ถนน ..............................ตําบล/แขวง....................................... 
           อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท....................  

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
                 ตามที่ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ  กําหนดใหนักศึกษาแกไขวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเสร็จภายใน  45  
วัน  นับแตวันสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  และขาพเจาไดสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ไปแลวเมื่อวันที่............................ 
และจะครบกําหนดเวลาในวันที่  .....................................................นั้น 
 เนื่องจากขาพเจา  (อธิบายเหตุผลประกอบ) ..............................................................................................................................
จึงขอขยายเวลาแกไขวิทยานิพนธเปนภายในวันที่ .....................................................................ซึ่งกําหนดเวลาดังกลาวไมเกินระยะเวลา
การศึกษาของขาพเจา 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(ลงชื่อ) ....................................................................(นักศึกษา) 
                                                                            วันที่  ......................................... 

เรียน  คณบดีคณะ......................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ) ....................................................................(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คนควาอสิระ) 
วันที่  ............................................ 

ความเห็นหัวหนาสาขาวิชา ความเห็นประธานคณะกรรมบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

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

............................................................................................................. 
ลงชื่อ  .......................................
วันที่  ......................................... 

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

................................................................................................. 
ลงชื่อ  ........................................
วันที่  ......................................... 

เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษา เลขานุการ/ หัวหนาแผนกบัณฑิตศึกษา คณบดี 

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

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

................................................................ 
ลงชื่อ  ..................................... 
วันที่  ...................................... 

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

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

.......................................................................... 
ลงชื่อ  .....................................
วันที่  ...................................... 

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

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

.............................................................. 
ลงชื่อ  .....................................
วันที่  ...................................... 

 
 
 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ................
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง.............. 
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บฑ.  10 

 

แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากงบประมาณของแผนกบัณฑิตศึกษา/ศูนยวิจัย 

ปการศึกษา ................. 
............................................................. 

1. รายละเอียดสวนตัวของผูสมัคร 
ช่ือ..........................................................อายุ...............ป  รหัสประจําตัว................................................ 
สาขาวิชา............................................................คณะ............................................................................. 
ที่อยูปจจุบันเลขที่......หมูที่........ซอย...................ถนน.........................ตําบล......................................... 
อําเภอ........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท........................... 
เขาศึกษาปการศึกษา..........ไดหนวยกิตสะสม................หนวยกิต  คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................... 
วุฒิเดิม.......................................จากสถาบัน.............................................................เมื่อ......................... 
สถานที่ทํางาน...................................................................................จังหวัด........................................... 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย 
 หัวขอ  ..................................................................................................................................................... 
 เริ่มดําเนินงานวิจัยต้ังแตเดือน................พ.ศ...........ไดรับอนุมัติหัวขอเมื่อภาค..................ป.................. 
 กําหนดแลวเสร็จประมาณเดือน....................พ.ศ..........ประมาณการายจายในการทําวิจัย...............บาท 
   เคยไดรับทุนจาก..........................................................จํานวนเงิน...................................บาท 
  ไมเคยติดตอขอทุนใดๆ  ต้ังใจจะใชทุนดําเนินการจาก ........................................................... 
 ช่ือผูควบคุมวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ ........................................................................................... 
 สถานที่ทําการวิจัย........................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................... 
 ความกาวหนาของการวิจัย  ..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
3. ไดแนบโครงการวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่ไดรับอนุมัติแลว  จํานวน  1  ชุด  มาพรอมนี้ 
4. เหตุผลความจําเปนในการขอรับทุน....................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
             (ลงช่ือ)  ................................................................ผูสมัคร 
                        วันที่ ........เดือน ....................พ.ศ.............. 
5. ความเห็นผูควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
             (ลงช่ือ)  ............................................................................ 
6. ความเห็นหัวหนาสาขาวิชา...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
             (ลงช่ือ)  ............................................................................ 
7. ความเห็นหัวหนาแผนกบัณฑิตศึกษา / ผอ. ศูนยวิจัยฯ............................................................................ 
........................................................................................................................................................................
             (ลงช่ือ)  ............................................................................ 
 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ.................. 
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง................. 
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(พลิก) 

บฑ.  11 
 
 
 
 

แบบคํารองขอลาพักการศึกษา 

 เขียนที่...................................................................... 
วันที่ ..........เดือน.....................พ.ศ................ 

เร่ือง  ขออนุมัติลาพักการศึกษา 
เรียน  คณบดีคณะ ............................................................................. 

 ขาพเจา  (นาย, นาง, นางสาว) .....................................................รหัสประจําตัว.......................... 
สาขาวิชา.....................................................................  คณะ  .................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ .....หมู......ตรอก/ซอย...................ถนน...........................แขวง/ตําบล.......................... 
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย.............................. 
โทรศัพท ..................................ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา..........................................................มีความประสงค 
ขอลาพักการศึกษาเปนระยะเวลา......ภาคการศึกษา  ตั้งแตภาคการศึกษา ...........ปการศึกษา..................... 
เหตุท่ีขอลาพัก............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
เอกสารที่สงมาดวยไดแก ............................................................................................................................ 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

                ขอแสดงความนับถือ 
        

      (ลงช่ือ)............................................................... 
       (......................................................) 
             ผูยื่นคํารอง 

1.  ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
     (ลงช่ือ)............................................................. 
                  (.......................................................) 

รับเรื่องเลขที่.......................ผูรับ..................
แจงผลวนัที่.........................ผูแจง................. 
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คําสั่งคณบดี 
      (    )  อนุมัติ     
      (    ) ไมอนุมัติ   เนื่องจาก .................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
                    (ลงช่ือ).............................................................. 
                   (........................................................) 
                  ......./.............../.......... 
 
 

2.  การดําเนินงานของเจาหนาที่การเงิน 
 ไดเก็บเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษาจํานวน...........................บาท ไวแลวตามใบสําคัญรับเงิน 
เลขที่/เลมที่ ........................... 
        
       (ลงช่ือ)................................................ 
                    (.........................................) 
                     ผูรับเงิน 
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บฑ.  12 

 

 
แบบคํารองขอกลับเขาศึกษา กรณี ลาพัก / พนสภาพ 

เขียนที่................................................................ 
วันที่.......เดือน........................พ.ศ............. 

เร่ือง  ขออนุมัติกลับเขาศึกษา 
เรียน  คณบดีคณะ  ............................................................... 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)...............................................รหัสประจําตัว................................. 
สาขาวิชา...................................................  คณะ  .............................................มีความประสงคจะขอกลับ 
เขาศึกษาในภาคการศึกษา........ปการศึกษา.............เนื่องจากขาพเจาไดรับอนุมัติให         ลาพักการศึกษา 
         พนสภาพในภาคการศึกษา ..........................ปการศึกษา................ 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

     (ลงช่ือ).................................................... 
                (..................................................) 
       ผูยื่นคํารอง 
 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

     (ลงช่ือ)..................................................... 
                 (.................................................) 

คําสั่งคณบด ี
 กรณีลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาจะขอกลับเขาศกึษา 
  อนุมัติ   ไมอนุมัติ 

      (ลงช่ือ)........................................................... 
       (.....................................................) 

 กรณีพนสภาพโดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอกลับเขาศกึษา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งท่ี....../..........เมื่อวันที่.......เดือน...................พ.ศ.............. 
  อนุมัติ   ไมอนุมัติ 

      (ลงช่ือ)........................................................... 
       (...................................................) 
 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ..................... 
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง.................... 
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กรณีวิทยาลยัแสงธรรมฯ อนุมัติกลับเขาศึกษาใหมไดจะตองดําเนินการดังนี้ 
อธิการบด ี

  อนุมัติ   ไมอนุมัติ 

 

     (ลงช่ือ)........................................................อธิการบดี 
         (.................................................) 
 

(กรณีพนสภาพแลวขอกลับเขาศึกษา) 

1.  ความเห็นของเจาหนาที่งานทะเบียน 
ผูยื่นคํารองตองชําระเงินคาธรรมเนียม 
จํานวน .................................บาท 

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

2.  การดําเนินงานของการเงิน 
ไดรับเงินจํานวน .............................บาทเรียบรอยแลว 
ตามใบสําคัญรับเงินที่ ................................................. 

     ................................................... 
                   (.................................................) 
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บฑ.  13 

 

 
แบบคํารองขอเปลี่ยนแผนการศึกษา / ยายสาขาวิชา / คณะวิชา 

(ใหยื่นตอคณบดีท่ีตนสงักัดอยางชา  15  วัน  กอนเปดภาคการศึกษาปกติ) 

เขียนที่............................................................. 
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................. 

 
เร่ือง  ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา / ยายสาขาวิชา / คณะวิชา 
เรียน  คณบดีคณะ..........................................................................(คณะวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู) 
สิ่งท่ีสงมาดวย  ใบระเบียนผลการศึกษา  (TRANSCRIPT)  1  ชุด 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).................................................รหัสประจําตัว................................ 
สาขาวิชา............................  คณะ  .........................ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา..................................................... 
ขาพเจาไดศึกษาอยูในคณะนี้มาแลวเปนเวลา.............................ภาคการศึกษาปกติ ไมนับภาคการศึกษาที่
พักการศึกษาและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดทาย...............................................ขาพเจามีความ
ประสงคจะขอ        (   ) เปลี่ยนแผนการศึกษา         (   ) ยายสาขาวิชา           (   ) ยายคณะวิชา 
ไป    (  ) แผน...........................  (   )  สาขาวิชา................................  (    )  คณะวิชา.................................. 
ดวยเหตุผลดงันี ้.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงช่ือ)..................................................... 
      (.............................................) 
        ผูยื่นคํารอง 
 

ความเห็นเกี่ยวของในคณะที่นกัศึกษาสังกัด 

1.  อาจารยท่ีปรึกษา 
................................................................................... 
................................................................................... 
      (ลงช่ือ).......................................... 
                 (........................................) 
 

2.  คณบดี 
 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 
 
              (ลงช่ือ)....................................... 
                       (........................................) 

 

รับเรื่องเลขที่....................ผูรับ.................. 
แจงผลวนัที่......................ผูแจง................. 



ฉบับปการศึกษา 2553 69

 
 

3.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอโอนไปสังกดั 
 ไมอนุมัติใหนักศึกษาโอนสังกัดคณะ 
  อนุมัติใหนักศึกษาโอนสังกัดคณะ  โดยคณะกรรมการการประจําคณะพิจารณาเทียบรายวิชาและ     
                 หนวยกิตที่นักศึกษาไดศึกษามาแลวดังนี้ 

รายวิชาที่ไดศึกษามาแลว รายวิชาที่ไดรับการยกเวน 
รหัส 
วิชา 

ช่ือรายวิชา 
 

หนวย 
กิต 

รหัส 
วิชา 

ช่ือรายวิชา 
 

หนวย 
กิต 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     รวม  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                    รวม  

       (ลงชื่อ).................................................. 
                  (................................................) 
             ประธานคณะกรรมการประจาํคณะฯ 
 
 

4.  คําสั่งคณบดี 
 แตงตั้งให........................................................................................เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 

        (ลงช่ือ).............................................................. 
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แบบคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

เขียนที่.......................................................... 
วันที่........เดือน......................พ.ศ................ 

เรื่อง  ขอลาออกจากการเปนนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม 
เรียน  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)..........................................................รหัสประจําตัว................................. 
สาขาวิชา............................................คณะ.................................................ที่อยูปจจุบัน เลขที่.............................. 
หมูที่............ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................................แขวง/ตําบล............................................. 
เขต/อําเภอ............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.............................. 
โทรศัพท................................ช่ืออาจารยที่ปรึกษา................................................................................................. 
มคีวามประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ในภาคเรียนที่...................................ปการศึกษา........................ 
เนื่องจาก................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................หากขาพเจามีหนี้สินใดๆ ที่ยังคาง 
ชําระกับวิทยาลัย  ขาพเจายินยอมใหวิทยาลัยนําเงินคาประกันของเสียหายของขาพเจามาหักชําระหนี้ไดทันที 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

           ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ).................................................... 
                 (..................................................) 
         ผูยื่นคํารอง 
 
1. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
  (ลงชื่อ)........................................... 
            (..........................................) 
   ......./............/........ 
2.  ความเห็นของคณบด ี
 เห็นสมควรอนุมัต ิ ตั้งแตวนัที่......................... 
 เห็นสมควรไมอนมุัติ เนื่องจาก ....................... 
  (ลงชื่อ)............................................ 
              (.........................................) 
     ....../............/........ 

3.  ผลการตรวจสอบของหอสมุด 
     หนี้สินคาชําระ      ไมมี            มี...........................บาท 
   ชําระเมื่อ ............................ 
     หนังสือคางสง          ไมมี            มี คืนเมื่อ...............บาท 
  (ลงชื่อ)................................................ 
   (....................................) 
                             บรรณารักษ 

คําสั่งอธิการบดี 
  อนุมัติ   ไมอนุมัติ 

      (ลงช่ือ).................................................อธิการบดี 
       (........................................) 
                                      ....../.........../.........  

รับเรื่องเลขที่......................ผูรับ...................
แจงผลวนัที่........................ผูแจง................. 
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ใบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษาท่ีขอลาออกจากการเปนนกัศึกษา 
 

 
ช่ือหนวยงาน..................................................................................................ผลการตรวจสอบหนี้สินของ
(นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................รหัสประจําตัว............................... 
ปรากฏวา  
  
  มีหนี้สินดังรายการตอไปนี้ 
 1...................................................................................................เปนเงิน.............................บาท 
 2...................................................................................................เปนเงิน.............................บาท 
 3...................................................................................................เปนเงิน.............................บาท 

  ไมมีหนี้สิน 
  
 
  
      (ลงช่ือ)............................................................ 
       (....................................................) 
      (ตําแหนง)....................................................... 
       วันที่......เดือน.................พ.ศ.......... 
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คํารองขอรับปริญญาบัตร 

เขียนที่........................................................... 
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.................. 

เร่ือง  ขอรับปริญญาบัตร 
เรียน  คณบดีคณะ........................................................ 

 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ...................................................รหัสประจําตัว........................... 
สําเร็จการศึกษาขั้น 
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิต       ปริญญามหาบัณฑิต   
 ช่ือปริญญา.............................................สาขา.........................................จบปการศึกษา......................... 
 ที่อยูปจจุบันเลขที่.........หมูที่............ถนน.............................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................ 
 สถานที่ทํางาน............................................................................เลขที่.................หมูที่........................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท............................ 

มีความประสงค ขอรับปริญญาบตัรที่แผนกบัณฑิตศึกษา  ในวันที่ ................................. 
 ใหสงไปทางไปรษณียตามที่อยูดานบนโดยไดแนบใบมอบฉันทะ (บฑ. 17) มา 
พรอมกันนี้ จํานวน 1 ฉบับ และขอโอนเงินคาประกันของเสียหาย  เปนเงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 จํานวน     400  บาท    (ปกติ) 
 จํานวน  1,000  บาท    (พิเศษ) 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงช่ือ........................................................ 
                       (...................................................) 
                 ผูยื่นคํารอง 
คาขึ้นทะเบียนรับปริญญา ..................................บาท 
คาเข็มวิทยะฐานะ.................................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมที่  ...................... เลขที่........................ 
            ....................................................... 
                   ผูรับเงิน 
           ....../........./......... 
 
 
 

รับเรื่องเลขที่.....................ผูรับ..................
แจงผลวนัที่.......................ผูแจง................. 
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 ชื่อ  ................................................................ 
 ที่อยู ................................................................ 
   ................................................................ 
   ................................................................ 
   ................................................................ 
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บฑ.  17 

 
 
 
 

ใบมอบฉันทะ 
(เฉพาะกรณีเจาของหนงัสือสําคัญไมไดมารับดวยตนเอง) 

วันที่...........เดือน....................พ.ศ................. 

 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว).........................................................รหัสประจําตัว................................. 
สาขาวิชา............................................................................................คณะ............................................................. 

 ขอมอบฉันทะให (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................ 
        บัตรประจําตัวประชาชน           บัตรขาราชการ          บัตรประจําตัวนักศึกษา  (เลขที่บัตร............................ 
หรือรหัสประจําตัวนักศึกษา........................................................)  ออกใหโดย .................................................... 
วันที่ออกบัตร...............................................  วันหมดอายุบัตร .............................................................................. 
 มารับหนังสือสําคัญดังนี้ (    )  ปริญญาบัตร       จํานวน ..............................ชุด 

    (    )............................................................จํานวน...............................ชุด 

    (    )............................................................จํานวน...............................ชุด 

 ดําเนินการอื่นๆ  ระบุ  .............................................................................................................................    
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 

..........................................................................    .............................................................................. 
 (......................................................................)     (...........................................................................) 
    ลายมือช่ือผูมอบฉันทะ           ลายมือช่ือผูรับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รับเรื่องเลขที่....................ผูรับ.................. 
แจงผลวนัที่......................ผูแจง................. 
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แบบคํารองขอรับคืนเงินคาประกันของเสียหาย 
(สําหรับนักศึกษาวิทยาแสงธรรม) 

เขียนที่...................................................... 
วันที่...........เดือน.........................พศ............. 

เรื่อง  ขอรับคืนเงินคาประกันของเสียหาย 
เรียน  รองอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................รหัสประจําตัว................................ 
สาขาวิชา................................................คณะ...........................................ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ...........หมูที่............ 
ตรอก/ซอย..................ถนน...........................แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ...................................... 
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท.................................. 
มีความประสงคขอรับเงินคาประกันของเสียหายคืน  เนื่องจากขาพเจาได 

  รับอนุมัติใหลาออกจากการเปนนักศึกษา  พนสภาพจากการเปนนักศึกษา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
        ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ) ............................................ 
       (........................................................) 
                ผูยื่นคํารอง 

1. เรียน  หัวหนาแผนกการเงนิ 

            ดวยนกัศึกษาผูนี ้............................................ 
ไมมีหนี้สินกับวิทยาลัย 
      
                         ลงชื่อ……………………………. 
           (............................................) 
                                เจาหนาทีบ่ัณฑิตศึกษา 
                                         ....../............./......... 

2.  เรียน  เหรัญญกิ 
   เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจายเงินคืน 
จํานวน .......................บาท 
  ลงชื่อ................................................. 
         (..................................................) 
    หัวหนาแผนกการเงิน 
3.  การรบัเงินของนักศึกษา 
ไดรับเงินจํานวน.......................บาท   เรียบรอยแลว 
  ลงชื่อ................................................. 
         (.................................................) 
                                                   ….../……./……… 

 
คําสั่ง 
 อนุมัติ  ไมอนุมัติ 
             (ลงช่ือ).................................................เหรัญญิก 
                 ......../............./............ 
 

รับเรื่องเลขที่....................ผูรับ................. 
แจงผลวนัที่......................ผูแจง................ 
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