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คํานํา
คูมือการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 255๙ ฉบับนี้ สํานักสงเสริมวิชาการ
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มีเนื้อหาเกี่ยวของกับขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแบบคํารองตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาที่ควรทราบ
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ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและคณาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของ
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ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔8
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนคร วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวน
การศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การสอบปลายภาค พ.ศ. ๒๕๔๘
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คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา
คํารองขอสําเร็จการศึกษา
คํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)
คํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript)
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
คํารองขอลาออก
คํารองขอยายสถานศึกษา
คํารองขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแลว)
คํารองขอสืบคนใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
คํารองขอลงทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ผูสําเร็จการศึกษา)
- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบคํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นทดแทนวิชาเลือก
ที่ไดคาระดับคะแนนเปน E
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ต่ อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
ดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงตราข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับการจัดการศึกษาหลักสู ตรระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี
และปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศใดที่ขดั แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ แทน
ข้ อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทาํ การปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ”
หมายความว่า ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
“ภาคการศึกษาฤดูร้อน”
หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารย์ ทปี่ รึกษา”
หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
คําแนะนําของคณบดีเพื่อให้ทาํ หน้าที่แนะนํานักศึกษาและให้คาํ ปรึ กษาด้านการเรี ยนและด้านอื่นๆ
“ศูนย์ บริการการศึกษา”
หมายความว่า ศูนย์บริ การการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ที่ต้ งั อยูภ่ ายนอกมหาวิทยาลัย

1

-๒-

หมวดที่ ๑
การรับเข้ าศึกษา
ข้ อ ๕ ผูม้ ีสิทธิ์ สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๕.๑ คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๕.๑.๑ ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ในกรณี ที่โทษ
นั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุ โทษ
๕.๑.๒ ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
๕.๑.๓ ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอื่นซึ่ งสังคม
รังเกียจ
๕.๑.๔ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั
๕.๑.๕ มีคุณสมบัติอื่นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและหรื อหลักสู ตร
สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
สําหรับผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๕.๒ คุณวุฒิของผูส้ มัคร
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี ๔ ปี และปริ ญญาตรี ๕ ปี
ต้องสํา เร็ จการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ผูส้ มัค รเข้า เป็ นนัก ศึก ษาหลัก สู ต ร
ปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าหรื อสู งกว่า
สําหรับผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาภาคพิเศษคุณวุฒิของผูส้ มัครให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖ การรับเข้าเป็ นนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๗ การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
๗.๑ ผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาเมื่อได้ข้ ึนทะเบียนแล้ว
๗.๒ วิธีการขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษา

ข้ อ ๘ ระบบการศึกษา
๘.๑ การจัดการศึ กษา ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่ งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษารวมทั้งเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์
มหาวิท ยาลัย อาจจัด ภาคการศึก ษาฤดูร้อ นโดยกํา หนดระยะเวลาของแต่ล ะรายวิช าให้ม ีส ัด ส่ ว น
เทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
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๘.๒ “หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริ มาณการศึกษาที่นกั ศึกษาได้รับ
เกณฑ์ในการกําหนดจํานวนหน่วยกิต มีดงั นี้
๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหาในชั้นเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา ให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาปฏิบตั ิหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา ให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
๘.๒.๓ รายวิชาการฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕
ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา ให้นบั เป็ น ๑ หน่วยกิต
ข้ อ ๙ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน
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ข้ อ ๑๐ การลงทะเบียนเรี ยน
๑๐.๑ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าเป็ นนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
๑๐.๒ นัก ศึก ษาปั จจุบ นั จะต้อ งลงทะเบีย นเรี ย นภายในเวลาที่ม หาวิท ยาลัย กํา หนด
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
๑๐.๓ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์เมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๑๐.๔ กําหนดการลงทะเบียนเรี ยน วิธีการลงทะเบียนเรี ยน ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๑๐.๕ การลงทะเบียนเรี ยน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสู ตร
๑๐.๖ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดจะ
ไม่เสี ยสิ ทธิ์ ในการได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
๑๐.๗ การลงทะเบีย นเรี ย นในแต่ล ะภาคการศึก ษาปกติ นัก ศึก ษาภาคปกติต อ้ ง
ลงทะเบียนเรี ยน ไม่ต่าํ กว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส่ วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนสู งกว่าหรื อตํ่ากว่าที่กาํ หนดได้ใน
กรณี ที่จะขอสําเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ให้คณบดีที่นกั ศึกษาสังกัดเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิโดย
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนการลงทะเบียนเรี ยน สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษจํานวนหน่ วยกิต
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๐.๘ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรี ยนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้จะไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียน
เรี ยน

-๔-

ข้ อ ๑๑ การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่ อน (pre-requisite) นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่เป็ นวิชาบังคับก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อเนื่ อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อเนื่องเป็ นโมฆะ
ข้ อ ๑๒ การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
๑๒.๑ การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ และภายใน ๑ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา ถ้านักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับการบันทึกอักษร W
๑๒.๒ การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระทําให้เสร็ จสิ้ นก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์
๑๒.๓ นักศึกษาที่ชาํ ระเงินค่าธรรมเนี ยมแบบเหมาจ่ายที่ขอเพิ่มและถอนรายวิชาภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไม่ตอ้ งชําระเงิ นเพิ่มในกรณี เพิ่มรายวิชาและไม่สามารถถอนเงิ นคืนได้กรณี ขอถอน
รายวิชา
หมวด ๔
ระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา
๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑๓.๑.๑ หลักสู ตรอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
๑๓.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๑๓.๑.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
๑๓.๑.๔ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี (๕ ปี ) ใช้เวลาศึก ษาไม่น อ้ ยกว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
๑๓.๑.๕ หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี (๖ ปี ) ใช้เวลาศึก ษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษาหรื อเทียบเท่า
๑๓.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๓.๒.๑ หลักสู ตรอนุปริ ญญา (๓ ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๘ ภาคการศึกษา
และไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
๑๓.๒.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ภาค
การศึกษา และไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๑๓.๒.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ใช้เวลาศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ๖ ภาค
การศึกษา และไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
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๑๓.๒.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๓ ภาค
การศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
๑๓.๒.๕ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (๖ ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ภาค
การศึกษา และไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
หมวด ๕
การเรี ยน การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการสอบ
ข้ อ ๑๔ การเรี ยน
๑๔.๑ นัก ศึก ษาจะต้องลงทะเบีย นเรี ย นติดต่อกันทุก ภาคการศึกษาปกติ การลาพัก
การศึกษาจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการลาพักการศึกษา
๑๔.๒ นักศึ กษาจะต้องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบปลายภาค ในกรณี ที่นกั ศึกษามีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องยื่น
คํา ร้ อ งขอมีสิ ท ธิ์ สอบพร้ อ มหลัก ฐานแสดงเหตุจาํ เป็ นของการขาดเรี ย น โดยยื่นที่สํา นัก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ก่อนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิ ทธิ์ ในการ
เข้าสอบ นักศึกษาที่มีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะหมดสิ ทธิ์ สอบ
ข้ อ ๑๕ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
๑๕.๑ นั กศึ กษาจะต้องฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตามที่ ระบุ ไว้ในหลัก สู ตร ถ้าผู้ใ ด
ปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
๑๕.๒ ในระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบ
วินยั และปฏิบตั ิงานตามข้อกําหนดทุกประการ หากฝ่ าฝื น ผูค้ วบคุมซึ่ งเป็ นอาจารย์และบุคลากรใน
หน่วยฝึ กประสบการณ์วิชาชี พอาจพิจารณาส่ งตัวกลับ
ข้ อ ๑๖ การสอบ
๑๖.๑ การสอบแบ่งเป็ น ๓ ประเภทคือ การสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
๑๖.๒ การกําหนดจํานวนครั้ง และวิธีการสอบย่อยและการสอบกลางภาค ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจําวิชา
๑๖.๓ ระเบียบการเข้าสอบ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๖.๔ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเป็ น จะต้องยื่น
คําร้ องขอสอบที่สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วนั สอบวิชานั้น
และให้สอบให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนระดับคะแนน
เป็ น “E” หรื อ “F” โดยอัตโนมัติ
๑๖.๕ นักศึกษาที่ทุจริ ตในการสอบ เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรื อร่ วมกระทําผิดระเบียบ
การสอบให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
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แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนิ นการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็ นความผิดประเภททุจริ ต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรื อ “F” ใน
รายวิชาที่ก ระทําผิดระเบียบการสอบ ส่ วนรายวิชาอื่นที่นกั ศึกษาผูน้ ้ ันลงทะเบีย นเรี ยนไว้ให้ไ ด้ผ ล
การสอบตามที่สอบได้จริ ง และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูน้ ้ นั ๑ ภาคการศึกษาเป็ นอย่าง
น้อย ในภาคการศึกษาถัดไป หรื ออาจให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาก็ได้
(๒) ถ้าเป็ นความผิดประเภทส่ อเจตนาให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E” หรื อ “F” ใน
รายวิชา ที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูน้ ้ ันได้ไม่เกิ น ๑
ภาคการศึกษา
(๓) ถ้าเป็ นความผิดอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาในการสอบ
ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษตํ่าสุ ดของความผิดประเภททุจริ ต
(๔) ถ้า นัก ศึก ษากระทํา ผิด หรื อ ร่ ว มกระทํา ผิด อื่น ๆที่เ กี่ ย วกับ การสอบ ให้
คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอการลงโทษต่อ
มหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดนั้น
(๕) การให้พกั การศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่ มเมื่อ
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่ก ระทําผิดนั้น ทั้งนี้ ใ ห้นบั ระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึก ษาเข้าเป็ นระยะเวลา
การศึกษาด้วย
(๖) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พกั การศึกษา
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หมวด ๖
การวัดและประเมินผล
ข้ อ ๑๗ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
๑๗.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
๔.๐
+
B
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
C+
ดีพอใช้
๒.๕
พอใช้
๒.๐
C
อ่อน
๑.๕
D+
อ่อนมาก
๑.๐
D
E
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ าํ กว่า “D ” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า ต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ กรณี วิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น
ได้ ส่ วนการประเมินผลรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้
ระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินผล
ตํ่ากว่า “C” เป็ นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพเป็ นนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนรายวิชาเลือกที่สอบไม่ผา่ น รายวิชาที่
สอบไม่ผา่ นจะได้รับการบันทึกผลการเรี ยนเป็ น “E”
๑๗.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา
ผ่านดีเยีย่ ม
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ระดับการประเมิน
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ระบบคะแนนนี้ ใ ช้สํา หรับ การประเมินผลรายวิช าที่หลักสู ตรบัง คับ ให้เรี ยนเพิ ่ม ตาม
ข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้ อ ๑๘ สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
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W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุ มตั ิให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดย
ต้องดําเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และใช้ในกรณี ที่นกั ศึกษา
ลาพักการศึกษาหรื อถูกสั่งให้พกั การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นกั ศึกษายังทํางาน
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหรื อใช้สาํ หรับบันทึกรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้อง
ดําเนิ นการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นในภาคการศึกษาถัดไป การ
เปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
(๑) กรณี นกั ศึกษายังทํางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผูส้ อนหรื อไม่สามารถส่ งงานได้
ตามเวลาที่ กาํ หนดให้ผูส้ อนพิจารณาผลงานที่คา้ งอยู่เป็ นศูนย์ และส่ งผลการประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยูภ่ ายในภาคการศึกษาถัดไป
(๒) กรณี นกั ศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้สอบหรื อมหาวิทยาลัย
อนุ ญาตให้สอบ แต่ไม่มาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ ยนผลการศึกษาเป็ น “E”
หรื อ “F” โดยอัตโนมัติ
(๓) นักศึกษาที่ได้รับผลการเรี ยนเป็ น “I” ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายและดําเนิ นการ
แก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๑๙ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา ให้ได้ผลการประเมินเป็ น “P”
ข้ อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) จะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซํ้า
กับรายวิชาที่ ศึ กษามาแล้วในระดับอนุ ปริ ญญาไม่ ได้ หากลงทะเบี ยนซํ้าให้เว้นการนับหน่ วยกิ ตเพื่ อ
พิจารณาวิชาเรี ยนครบตามหลักสู ตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่
ข้ อ ๒๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลขทศนิยม 2
ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยงั มีผลการศึกษาเป็ น “I” ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๒๑.๑ กรณี ที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ให้นาํ หน่วยกิ ตของรายวิชาที่
สอบตกมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๑.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น
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หมวด ๗
การขอโอนรายวิชาและยกเว้ นรายวิชา
ข้ อ ๒๒ การรับโอน การพิจารณารับโอนให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอธิการบดีหรื อรอง
อธิ การบดีที่ได้รับมอบหมายโดยการเสนอของคณะที่รับโอน
ข้ อ ๒๓ เกณฑ์การเทียบรายวิชาเพื่อขอยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
๒๓.๑ การเทียบรายวิชาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของโปรแกรมวิชาและคณะ และอนุมตั ิโดย
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตอ้ งไม่ได้รับการพิจารณาให้ยกเว้นรายวิชานั้นๆมาก่อน
๒๓.๒ การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็ นกลุ่มวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ์
การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็ นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๒๓.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ขอโอนหรื อขอเทียบรายวิชาเรี ยนเพื่อยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชา
นั้น ๆ ให้ดาํ เนิ น การขอเทีย บรายวิช าเรี ย นต่อ คณบดี ที่ น ัก ศึก ษานั้น สัง กัด หรื อ คณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งภายในภาคการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา
หมวดที่ ๘
การลา การลาพักการศึกษา การลาออก
ข้ อ ๒๔ การลา
๒๔.๑ การลาป่ วย ลากิจ ที่ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษา ใน
การอนุมตั ิ หากเกินจากนี้ ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณบดี และได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย การ
อนุมตั ิจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๒๔.๒ นักศึกษาที่ได้รับการอนุ มตั ิให้ลาจะมีสิทธิ์ ได้รับการผ่อนผันด้านการสอบ และ
การนับเวลาเรี ยน
ข้ อ ๒๕ การลาพักการศึกษา
๒๕.๑ นักศึกษายืน่ คําร้องขอลาพักการศึกษาหรื อรักษาสถานภาพได้ในกรณี ใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๕.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการทหาร
๒๕.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรื อทุนอื่นใดซึ่ งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๒๕.๑.๓ ประสบอุบตั ิเหตุ ภยันตราย หรื อเจ็บป่ วย จนไม่สามารถศึกษาต่อไป
ให้ได้ผลดีได้
๒๕.๑.๔ เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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๒๕.๒ การลาพักการศึกษา กระทําได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้า
จําเป็ นต้องลาพักการศึกษาต่อให้ยนื่ คําร้องใหม่
การลาพักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
มหาวิทยาลัย
๒๕.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการรักษา
สถานภาพนักศึกษา
ข้ อ ๒๖ การลาออกและการพ้นสภาพนักศึกษา
๒๖.๑ การลาออกจะต้องได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
๒๖.๒ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
๒๖.๒.๒ มีผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๖.๒.๓ ประพฤติปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
หมวด ๙
การสํ าเร็จการศึกษา
ข้ อ ๒๗ การขอรับและอนุมตั ิปริ ญญาหรื ออนุปริ ญญา
๒๗.๑ นัก ศึก ษาที่จะมีสิ ท ธิ์ ขอรับ ปริ ญญาหรื ออนุป ริ ญญา ต้องศึก ษารายวิช าต่า งๆ
ครบถ้วน และผ่า นเกณฑ์อื่นตามข้อกําหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสู ตร ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามจํานวนปี ที่กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตร ทั้งนี้ ยกเว้นผูไ้ ด้รับการเทียบโอนรายวิชา
๒๗.๒ นักศึ กษาที่ เรี ยนครบตามหลัก สู ตร ในระดับปริ ญญาตรี และผ่ านเกณฑ์ ตาม
ข้อกําหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ อาจขอรับ
อนุปริ ญญาได้ ทั้งนี้ตอ้ งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งกว่า ๑.๘๐
๒๗.๓ ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับปริ ญญา หรื ออนุปริ ญญาต่ออาจารย์
ที่ปรึ กษาและคณบดีตามลําดับภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดเรี ยนของภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่นกั ศึกษาคาด
ว่าจะสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสู ตร
๒๗.๔ นักศึกษาจะต้องชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยให้เรี ยบร้อยเสร็ จสิ้ นก่อน
จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริ ญญาหรื ออนุปริ ญญา
๒๗.๕ นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่ อให้ได้รับปริ ญญาหรื ออนุ ปริ ญญา จะต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติที่ไม่ขดั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินยั ของนักศึกษา
๒๗.๖ สภามหาวิทยาลัย เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิปริ ญญาหรื ออนุปริ ญญา
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-๑๑-

ข้ อ ๒๘ การให้ปริ ญญาเกียรตินิยม
๒๘.๑ คุณสมบัติดา้ นการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
๒๘.๑.๑ สอบได้รายวิชาเฉพาะด้าน ไม่ต่าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อ
ไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๒๘.๑.๒ สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆไม่ต่าํ กว่า “C” และอาจได้รับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา
๒๘.๑.๓ ไม่เคยเรี ยนซํ้ารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๘.๑.๔ ไม่เคยเรี ยนซํ้าเพื่อนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั
หน่วยกิต (Audit) มาก่อน
๒๘.๑.๕ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ขึ้นไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
กรณี ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าและในระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๘.๑.๖ เรี ย นจบภายในกํา หนดเวลาไม่ เกิ นจํา นวนปี ที่ ระบุ ไ ว้ใ นหลัก สู ตร
นักศึ กษาภาคปกติ ที่ลงทะเบี ยนเรี ยนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุ ดท้ายของหลักสู ตร ไม่มีสิทธิ์
ได้รับเกียรตินิยม
๒๘.๒ คุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม นักศึกษาที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมจะต้อง
เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๙ รางวัลการเรี ยนดี
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลการเรี ยนดี
จะต้องมีคา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดแต่ละ
สาขาวิชาทั้งนี้ตอ้ งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๓.๖๐ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๘.๒
หมวด ๑๐
อาจารย์ทปี่ รึกษา
ข้ อ ๓๐ อาจารย์ที่ปรึ กษามีบทบาทหน้าที่ดงั นี้
๓๐.๑ ให้คาํ แนะนําด้านการเรี ยนและวิธีเรี ยนของนักศึกษาให้ถูกต้องตามที่หลักสู ตร
กําหนดไว้
๓๐.๒ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้าพบ เพื่อให้คาํ ปรึ กษาหารื อ
๓๐.๓ ให้คาํ แนะนําในการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา การเปลี่ยนรายวิชา
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การยกเว้นรายวิชา ให้คาํ ปรึ กษา และติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา
๓๐.๔ พิจารณาคําร้องต่างๆ ของนักศึกษา และดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
๓๐.๕ ดู แลความประพฤติ ข องนักศึ ก ษา ให้เป็ นไปตามระเบี ยบวินัย ที่ ม หาวิทยาลัย
กําหนดไว้ ในกรณี ที่นกั ศึกษากระทําผิดวินยั เป็ นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาในการดูแลแก้ไข หากไม่
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-๑๒-

ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนให้รายงานให้คณบดี ทราบ เพื่อ พิจารณานํา เสนอรองอธิ ก ารบดีที่ไ ด้รับ มอบหมาย
พิจารณา
หมวดที่ ๑๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
และให้นาํ ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและพิจารณาจัดผูส้ อน
ข้ อ ๓๒ ให้มีการวิจยั เพื่อติดตามและประเมินผลหลักสู ตรทุกๆ ๕ ปี
ข้ อ ๓๓ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอาํ นาจสั่งการในการออกระเบียบ
ประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อบังคับ และเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่มีปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พลอากาศเอก
(วีระ กิจจาทร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อ ใหก ารประเมิน ผลการศึก ษาสํา หรับ นัก ศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญา ปริญ ญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แห ง พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบเพื่อเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) นับจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการ
ปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความวา
นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
“ ภาคการศึกษาฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย
คําแนะนําของคณบดีเพื่อใหทําหนาที่แนะนํานักศึกษาและใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอื่นๆ
“ศูนยบริการการศึกษา” หมายความวา ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ที่ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การประเมินผลการศึกษา
ใหมีการประเมิน ผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะตองทํ า
ตลอดภาคการศึกษาดวยวิธีตางๆ เชน การสอบยอย การรายงาน การทํางานกลุม การสอบกลางภาค
และมีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหวางภาคใหอยูในระหวางรอยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เวนแต
รายวิชาที่กําหนดใหประเมินในลักษณะอื่นนอกจากการสอบปลายภาค
๕.๑ ผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค
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๒
๕.๑.๑ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ตองยื่น
คํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียน โดยยื่นที่สํานักสงเสริมวิช าการ
และงานทะเบียนกอนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเขา สอบ
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ
๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรีย นในรายวิช าใดนอ ยกวา รอยละ ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นกอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ
“F” แลวแตกรณี
๕.๒ การประเมินผลการศึกษารายวิชาตางๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้
๕.๒.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
+
B
ดีมาก
๓.๕
ดี
๓.๐
B
+
ดีพอใช
๒.๕
C
พอใช
๒.๐
C
+
ออน
๑.๕
D
ออนมาก
๑.๐
D
E
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือ
วาสอบไดตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา ตองลงทะเบียนและเรียน
ใหม จนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชา
อื่นได สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถา
ไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบีย นและเรีย นใหม ถาไดรับ การ
ประเมินผลต่าํ กวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพเปนนักศึกษา
กรณี ที่ นั กศึ กษาขอลงทะเบี ยนรายวิชาเลื อกอื่นแทนรายวิ ชาเลื อกที่ สอบไมผาน
รายวิชาที่สอบไมผานจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน “E”
๕.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
ไมผาน
F (Fail)
ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
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๓
รายวิชาที่ไดผลประเมิน “ F ” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหไดผลการประเมินเปน “P”
ขอ ๖ สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดย
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห และใชในกรณีที่นักศึกษา ลา
พักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
I (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึ กษายังทํางาน
ไมสมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือใชสําหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตอ ง
ดําเนิน การขอรับการประเมิน ผล เพื่อเปลี่ย นระดับ คะแนนใหเสร็จ สิ้น ในภาคการศึกษาถัดไป การ
เปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได ตาม
เวลาที่กําหนดใหผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และสงผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยูภายในภาคการศึกษาถัดไป
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหสอบหรือมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “E”
หรือ “F” โดยอัตโนมัติ
(๓) นักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเปน “I” ในภาคการศึกษาสุดทายและดําเนินการแก
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๗ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม 2
ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ใหนําหนวยกิตของรายวิชาที่สอบ
ตกมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไวในหลัก สูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เทานั้น
ขอ ๘ นัก ศึก ษาที่เ ขา ศึก ษาในหลัก สูต รปริญ ญาตรี (ตอ เนื่อ ง) จะลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
ขอ ๙ นักศึก ษาที่ทุจ ริตในการสอบ เมื่อนักศึก ษากระทําผิดหรือรว มกระทําผิด ระเบีย บ
การสอบใหคณะกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแลว
รายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยมี
แนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้
๙.๑ ถาเปน ความผิ ดประเภททุจ ริต เชน สง กระดาษคําตอบใหเพื่อน สอบแทนกั น
หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบ
การสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไวใหไดผลการสอบตามที่ส อบไดจ ริง และให
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๔
จารณาสั ่ง พัก การศึก ษานัก ศึก ษาผูนั้น ๑ ภาคการศึก ษาเปน อยา งนอ ยในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
๙.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพื่อนลอกคําตอบ การ
โนตยอเขาหองสอบ แตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่
กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา
๙.๓ ถา เปน ความผิดอยางอื่น ตามที่ร ะบุไวใ นขอ ปฏิบ ัติข องนักศึก ษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต
๙.๔ ถ านั กศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตาม
ควรแกความผิดนั้น
๙.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ กระทํ าผิดนั้นโดยใหมีร ะยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพั ก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๐ นัก ศึก ษาที่ถูก สั่ง พัก การศึก ษาจะตอ งชํา ระคา ธรรมเนีย มการรั ก ษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ขอ ๑๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบได ในรายวิ ชาตางๆ ครบถวนตามที่หลั กสู ตร และสภามหาวิทยาลัยกําหนด
รวมทั้งการผานเกณฑตามขอกําหนดตางๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ ไมติดคางระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑.๕ ผ า นการประเมิ น ความสามารถทางทั ก ษะภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และ
คอมพิวเตอรตามเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๘ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษา ไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาค การศึกษาปกติ
และไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาหรือเทียบเทา
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๕

ไมเกิน ๖
ไมเกิน ๘
ไมเกิน ๔
และไมเกิน
และไมเกิน

นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษา และ
ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษา และ
ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษา ไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษา และ
ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๓ ภาคการศึกษา
๑๐ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ ภาคการศึกษา
๑๒ ปการศึกษา

ขอ ๑๒ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่ออยูในเกณฑ
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๒.๑ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๒ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๑๒.๒ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา ๑.๘๐
๑๒.๔ ไมผานการประเมินรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณ
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเปนครั้งที่ ๒
๑๒.๕ เปนผูขาดคุณสมบัติการเปนนักศึกษา
๑๒.๖ นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๗ นักศึก ษาที่ไ มล งทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด โดย
ไมไดยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปน นักศึกษา
๑๒.๘ นักศึกษาที่ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใน
ขอ ๑๑.๖
๑๒.๙ นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษา
ทั้งนี้การนับภาคการศึกษาทีเ่ รียนใหนับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให
พักการศึกษาดวย
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๖
ขอ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๑.๖ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผานเกณฑตามขอกําหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได ทั้งนี้
ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา ๑.๘๐
ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๑๔.๑.๑ สอบไดรายวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “F“ ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
๑๔.๑.๒ สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆไมต่ํากวา “C” และอาจไดรับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ไดไมเกิน ๒ รายวิชา
๑๔.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไมเคยเรียนซ้ําเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวย
กิต (Audit) มากอน
๑๔.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ขึ้นไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและในระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปที่ระบุไวในหลักสูตร นักศึกษา
ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติ
นิยม
๑๔.๒ คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตอง
เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ รางวัลการเรียนดี
นั กศึ กษาที่ มี สิ ทธิ์ ได รั บรางวั ล การเรี ย นดี จะต องมี ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ดแต ล ะ
สาขาวิชาทั้งนี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ และตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๒
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัตผิ ลการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวย การยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศั ย ประกอบกั บกระทรวงศึ กษาธิ การไดจัดทํ าประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสถาบันอุดมศึกษายึดเปน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ขอ ๒๓.๒ และขอ ๓๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.
๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกระเบียบ วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เ รีย กวา "ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร วา ดว ยการยกเวน
การศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๙ "
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปน
ตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่งใดที่เกี่ยวกับการยกเวนการศึกษารายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง)” หมายความว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"สถาบันอุดมศึกษาอื่น" หมายความวา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหวางหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ที่ไดศึกษามาแลว และหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน
ขอ ๕ ผูมีสิทธิขอยกเวนการศึกษารายวิชา ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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-๒(๒) สถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผานการศึกษาอบรมที่มีเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงเทียบเคียงไดกับรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอ ๖ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา
(๑) เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับการยกเวนการศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต และจะตองเลือกวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อีกไมนอยกวา
๑๘ หนวยกิต ตามขอกําหนดดังนี้
กลุมวิชาภาษา ใหเรียน ๒ รายวิชา ๖ หนวยกิต บังคับเรียนวิชาภาษาไทย ๑
รายวิชา และใหเลือกเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ อีก ๑ รายวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนกลุมวิชาละ ๑
รายวิชาๆละ ๓ หนวยกิต รวมเปน ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาที่ไดศึกษามาแลว
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเลือกเรียน ๒ รายวิชาๆ
ละ ๓ หนวยกิต รวม ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาที่ไดศึกษามาแลว
(๒) ในกรณีที่ได เคยศึกษารายวิช าครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาใดๆ ใหเลือกเรีย น
รายวิชาในกลุมวิชาที่เหลือ เพื่อใหจํานวนหนวยกิตครบ ๑๘ หนวยกิต
(๓) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหบัน ทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา โดยใชอักษรยอ "P" ( Pass ) ในชองระดับคะแนน
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาเพื่อเสนออนุมัติการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหเปน ไปตามเจตนารมยของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบวาดวยการโอนผลการศึกษาและการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กวา "ระเบียบมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร วาดว ยการโอนผล
การศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘ "
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปน
ตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่งใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษา
รายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทีท่ ําการปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาตามโครงการการจั ด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
"มหาวิทยาลัยอื่น" หมายความวา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอนระดั บ หลั งชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายหลักสู ตรไมต่ํากวาระดับ อนุป ริญญาหรื อเทีย บเทาที่ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
"การโอนผลการศึกษา" หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตอ งศึกษา
รายวิชานั้นอีก
"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษาใน
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูต รของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดศึกษามาแลว และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน
"การประเมินผล" หมายความวา การสอบภาคทฤษฎี หรือการสอบสัมภาษณ หรือการ
สอบภาคปฏิบัติในรายวิชา หรือการนําเสนอแฟมสะสมผลงาน หรือการนําเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวารายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ขอโอนผลการศึกษา ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ ตอไปนี้
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(๑) ผูที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมาแลว และยังไมสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับเดิมอีก
(๒) ผูที่เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผูที่ขอยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๔) ผูที่เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือผูที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ
(๕) ผูที่สํ าเร็ จ การศึกษาโปรแกรมวิช านั้น ในระดับ อนุป ริญญาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเขาศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี
ขอ ๖ เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา
(๑)
ผู ขอโอนตองมีส ภาพการเปน นักศึกษาภาคปกติห รือนักศึกษาภาคพิเศษ
ตามโครงการอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
(๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
(๓) การโอนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอ
โอนผลการศึกษา
(๔) การรับยาย ตองไมมีรายวิชาที่ผลการเรียนเปน “I” (Incomplete)
ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ขอยกเวนการศึกษารายวิชา ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒)
ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๔) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือการ
บริหารจัดการ และการประกอบอาชีพที่เทียบไดในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆจากหนวยงานตางๆ ทั้งใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ
ขอ ๘ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา
(๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C
(๒) การขอยกเวน การศึก ษาของผู ศึก ษาจากการศึก ษานอกระบบ และ/หรือ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย การฝก อาชีพ หรือ จากประสบการณก ารทํ า งาน ใหอ ธิก ารบดีแ ตง ตั ้ง
คณะกรรมการกํ าหนดวิ ธี การประเมิ น ผลเพื่ อขอยกเว น การศึกษารายวิช า และจั ดทํา เปน ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับ อนุปริญญา
หรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ใหยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๘ (๑) และขอ ๙ มาพิจารณา
(๔) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการศึกษา รวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิต ซึ่งกําหนดไวในโปรแกรมวิชาหรือสาขาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับการยกเวน
แลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ

22

๓

(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา โดยใชอักษรยอ "P" ในชองระดับคะแนน สวนผูที่ไดรับการยกเวนผลการศึกษาตามขอ ๘ (๓)
ให นั บ หน ว ยกิ ต หมวดวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป รวมในเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยไม ต อ งบั น ทึ ก ผล
การศึกษาเปนรายวิชา
ขอ ๙ รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชา ตองสอบได หรือได
ศึกษา ฝกอบรมมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาค
การศึกษาสุดทายที่มีผลการศึกษา หรือวันสุดทายที่ศึกษาอบรม
ขอ ๑๐ ผูที่จะขอโอนผลการศึกษาและยกเวนผลการศึกษารายวิชา ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร
และตองไมเคยไดรับการพิจารณาการโอนผล
การศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชามากอน
ขอ ๑๑ การนั บ จํ า นวนภาคการศึ ก ษาของผู ที่ ไ ด รั บ การโอนผลการศึ ก ษา หรื อ ยกเว น
การศึกษารายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ทองถิ่น (กศ.พท.) ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
(๒) ผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให
นับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
(๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามขอ ๕ (๑) ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคย
ศึกษาและมีผ ลการศึก ษา นัก ศึกษาตามขอ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ใหนับ จํา นวนภาคการศึกษา
ตอเนื่องกัน
ขอ ๑๒ การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเวนการศึกษารายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผล
การศึกษา หรือการยกเวนการศึกษารายวิชา
ขอ ๑๔ ผูไดรับการโอนผลการศึกษาไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูที่ไดรับการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามคุณสมบัติของผูไดรับ
เกีย รตินิยมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๕ การโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชาที่ดําเนินการไปแลวกอน
ประกาศใชระเบียบฉบับนี้ใหเปนไปโดยสมบูรณ สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบ
ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.
(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
สวนทองถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น) ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เปนตนไป จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน หรือคาลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้
๑.๑ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
คาตรวจสุขภาพ
คาคูมือนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาประกันอุบัติเหตุ
รวม

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
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๒

๑.๒ คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)
ภาคปกติ
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๓,๐๐๐

ภาค กศ.พบ.
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

ภาค กศ.พท.
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๓๒,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

ขอ ๒ ประกาศนี้ให ใชบั ง คับ เฉพาะกับ นั ก ศึก ษาที่เ รียนภายในระยะเวลาการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับนักศึกษา
ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการ
จัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ พัฒ นาบุค ลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ คลากร
สวนทองถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหม หาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับ นักศึกษาของภาคปกติ ภาค
กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรสวนทองถิ่น) ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษา ดังนี้
คาธรรมเนียมอื่นๆ
๑. คาออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษา
ไดแก ใบรายงานผลการศึก ษา ใบแทนใบเสร็จ รับ เงิน หนัง สือ
รับรองตางๆ ประกาศนียบัตร ใบแทนเอกสารตางๆ และเอกสาร
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให
๒. คาออกเอกสารต างๆ ที่ มหาวิ ทยาลั ยออกใหหลั งสํ าเร็ จ
การศึกษาแลว หรือที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว เชน ใบรายงาน
ผลการศึ ก ษา ใบแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น หนั ง สื อ รั บ รองต า งๆ
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสาร
ตางๆ และเอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให
๓. คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตรเกินกวา ๒ ป นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๔. คาปรับ กรณีล งทะเบี ยนชากวากําหนด แตทั้งนี้ ไมเกิ น
๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
๕. คาปรับกรณีขอผอนผันหรือขยายเวลาการชําระเงิน แต
ทั้งนี้ไมเกิน ๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
๖. คาธรรมเนียมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่นักศึกษาสงคืนหนังสือ สื่อการเรียนหลังวันกําหนดสง ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท.
ฉบับละ ๕๐ บาท

ฉบับละ ๑๕๐ บาท

ฉบับละ ๕๐๐ บาท
วันละ ๕๐ บาท
วันละ ๕๐ บาท
วันละ ๕ บาท
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๗. คาธรรมเนียมการขอยกเวนผลการศึกษา

หนวยกิตละ ๕๐ บาท

๘. คาธรรมเนียมการขอโอนผลการศึกษา

๕๐๐ บาท

๙. ค า ธรรมเนี ย มการออกบั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา
ใหใหมกรณีบัตรหายหรือชํารุด
๑๐. คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษา

๓๐๐ บาท
๗๐๐ บาท

๑,๒๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๑๑. คาคืนสภาพการเปนนักศึกษา

๓๐๐ บาท

๔๐๐ บาท

๓๐๐ บาท

๑๒. คาธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา

๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบั ง คับ เฉพาะกับ นั ก ศึก ษาที่เ รียนภายในระยะเวลาการศึก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค
___________________
เพื่อ ใหก ระบวนการสอบดํา เนิน ไปดว ยความเรีย บรอ ย มหาวิท ยาลัย จึง ออกประกาศ เรื ่อ ง
แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไวดังนี้
ขอ ๑ สิทธิ์ในการสอบปลายภาค
๑.๑ นั กศึ กษาต องมี เ วลาเรีย นในรายวิช านั้ น ๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรีย น
ทั้งหมด
๑.๒ ในกรณี ที่นั กศึ กษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรีย น
ทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
กอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแต
กรณี
ขอ ๒ การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเขาสอบ
๒.๑ นักศึกษาตองแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ผูใดฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๒ นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาตอกรรมการควบคุมการสอบ
ทุกครั้ง นักศึกษาที่ไมมีหลักฐานดังกลาวใหขอการรับรองการเปนนักศึกษาจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่
สามารถใหการรับรองได
๒.๓ นักศึกษาที่เขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออก
นอกหองสอบไดเมื่อการสอบผานไปแลว ๓๐ นาที
๒.๔ นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๒.๕ หามนําตํารา เอกสาร โนตยอ สูตรตางๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณอื่นๆ
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเขาไปในหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
วิชาหรืออาจารยกํากับหองสอบ
๒.๖ หามนําขอสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
๒.๗ หามนักศึกษาทําปฏิกิริยาที่สอไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและตอง
ระมัดระวัง ไมใหนักศึกษาคนอื่น มีโอกาสคัดลอกคําตอบ
๒.๘ ถานักศึกษาฝาฝนแนวปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังกลาวจะถูกทําโทษทางวินัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค
กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์ส อบแตขาดสอบปลายภาคหรือไมไดรับ อนุญาตใหเ ขา หอ ง
สอบใหนักศึกษายื่น คํารอ งขอสอบพรอมหลักฐานที่เ ปน ลายลักษณอักษรและชัด เจน ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอยางชาที่สุด ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนถัดไป การพิจารณาคํา
รองใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
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นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนได
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้เทานั้น
๓.๑ เจ็บปวยหนักหรือเขารับการผาตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือ
ได โดยมีใบรับรองแพทยระบุวาเปนการปวยที่ทําใหไมสามารถมาสอบได
๓.๒ ประสบอุบัติเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บ หรือตองอยูในที่เกิดเหตุเพื่อแกไขปญหา
๓.๓ บิดามารดาหรือผูปกครองซึ่งใหความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บ ปวย
อยางหนัก หรือประสบอุบัติเหตุรายแรง หรือเสียชีวิต
๓.๔ นัก กีฬ าทีม ชาติที ่ต อ งไปแขง ขัน ตา งประเทศ หรือ นัก ศึก ษาที ่ไ ดร ับ ทุน
แลกเปลี่ ย นที่ ตองเดิ น ทางไปต างประเทศในชว งการสอบ หรือมีภ ารกิจ ที่ตองไปปฏิบัติตามคําสั่งของ
หนวยงาน ใหยื่นคํารองทันทีที่ทราบวาตองเดินทาง
๓.๕ เปนเหตุสุดวิสัยและจะตองนําหลักฐานที่เปนทางการมาแสดง
ขอ ๔ บทลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดบทลงโทษไวดังนี้
๔.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริตรายแรง เชน สงกระดาษคําตอบใหเพื่อน สอบแทนกัน
หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
และใหพิจารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น ๑ ภาคการศึกษาเปนอยางนอย ในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
๔.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพื่อนลอกคําตอบ การ
โนตยอเขาหองสอบแตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา หรือใหอยูในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย
๔.๓ ถ าเป น ความผิ ด อย างอื่ น ตามที่ ร ะบุ ไว ในข อปฏิ บั ติ ของนั ก ศึ กษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต
๔.๔ ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควร
แกความผิดนั้น
๔.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึก ษาที่ กระทํ าผิ ด นั้ น โดยให มี ร ะยะเวลาการลงโทษต อ เนื่ องกั น ทั้ งนี้ ให นั บ ระยะเวลาที่ ถู กสั่ งพั ก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
๔.๖ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก สั่ งพั ก การศึ ก ษาจะต อ งชํ าระค า ธรรมเนี ย มการรั ก ษาสถานภาพ
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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แบบ พน. ๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองทั่วไป
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

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

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย ..............................................................................................
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .........................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............... รหัสประจําตัวนักศึกษา .................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........... ป สาขาวิชา .............................................................. หมูที่ ……... ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ..................................................
เหตุผลในการยื่นคํารอง ............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง
(.............................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได .........................................................................
การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................
ลงนาม ...........................................................................

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
..........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

 อนุญาต  ไมอนุญาต………………………………..
ลงนาม ..............................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
........... / .......................... / .............
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แบบ พน. ๒
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ถอนรายวิชา
เรื่อง
เรียน

ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ ............ / ........................
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

สิ่งที่แนบมาดวย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)
๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th
๓. กรณีที่นักศึกษาเพิ่ม – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวิชา (ปริ๊นทตารางเรียนที่เปลี่ยนแปลงแลว)

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)........................................................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ................. รหัสประจําตัวนักศึกษา ......................................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ......... ป สาขาวิชา ..................................................................................... หมูที่ ……... ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ......................................................................................
มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอนรายวิชาดังตอไปนี้
ชื่ออาจารยผูสอน อาจารยผูสอน
รายวิชาที่เพิ่ม
น(ท-ป)
ชื่อวิชา
วัน - เวลาเรียน หองเรียน
(เขียนตัวบรรจง)
Section
รหัสวิชา
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มใหชัดเจน ลงดานลางนี้
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................... ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
รายวิชาที่ถอน
ชื่ออาจารยผูสอน
น(ท-ป)
ชื่อวิชา
วัน - เวลาเรียน
หองเรียน
Section
รหัสวิชา
(เขียนตัวบรรจง)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องถอนรายวิชาทางเว็บไซต์เท่านั้น
เมือ่ ข้าพเจ้าเปลีย่ นแปลงรายวิชาข้างต้นในภาคการศึกษานี้ แล้ว ข้าพเจ้าจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้ น จํ านวน.................................หน่วยกิต
จึ งเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................................................. ผูย้ นื่ คําร้อง
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....................................................................................................

การยื่นคําร้ องให้ เสนอผ่ านความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................
ลงนาม ...........................................................................
(อาจารยสถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............
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๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
................................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไมอนุญาต………………………………..
ลงนาม ..............................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / .......................... / .............

แบบ พน. ๓
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............

เรื่อง ขอเปดหมูเรียนพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ ............... / ............................
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ..... ป สาขาวิชา .................................................................................. หมูที่ …. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงคขอเปดหมูเรียนพิเศษดังนี้
๑. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน ....................................................................................
เหตุผลที่ขอเปดหมูเรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................
๒. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน ....................................................................................
เหตุผลที่ขอเปดหมูเรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
อาจารยผสู อนลงนาม........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
(......................................................................)
โทรศัพทที่สามารถติดตอได ..................................................................................................

การยื่นคําร้ องให้ เสนอผ่ านความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
.......................................................................
ลงนาม.....................................................

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
........................................................................
ลงนาม ........................................................
(......................................................)
........./...................../….........

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
...............................................................................
ลงนาม.................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........./...................../….........

(.................................................)
........../........................./...........
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  นําเขากรรมการวิชาการ
 อนุญาต  ไมอนุญาต เนื่องจาก..................................................................................................
….……………………………………………………………………………………….
ลงนาม.....................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
............../............................/.............

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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แบบ พน. ๔
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาที่ .........../.........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th
๒. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........ ป สาขาวิชา .................................................................. หมูที่ …….. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา .................................................................................
มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพในรายวิชาดังตอไปนี้
๑. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๒. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๓. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ในภาคการศึกษานี้ไดลงทะเบียนไปแลว...............หนวยกิต ขอลงทะเบียนเรียนรวมอีก ...........หนวยกิต รวมหนวยกิตทั้งหมด..................หนวยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ....................................................................ผูยื่นคํารอง
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ..................................................................................

การยืน่ คําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
..........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไมอนุญาต………………………………..
ลงนาม ..............................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / .......................... / .............

ลงนาม ...........................................................................
(อาจารยสถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............

-๑-
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กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาที่ ............ / .........................

เรียน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายวิชาที่เพิ่ม

Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มใหชัดเจน ลงดานลางนี้
๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา.................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .........................................................................ผูยื่นคํารอง
(.......................................................................)

-๒–
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แบบ พน. ๕
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด ประจําภาคการศึกษาที่ ............ / ..........................

เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาดวย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)
๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th
๓. กรณีที่นักศึกษาเพิ่ม – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวิชา (ปริ๊นทตารางเรียนที่เปลี่ยนแปลงแลว)
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ..... ป สาขาวิชา .......................................................................... หมูที่ …. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ................................................................................
มีความจําเปนตองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด ในรายวิชาดังตอไปนี้
๑. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ............................................................... อาจารยผูสอน ......................................................................................
เหตุผลที่ลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต ...............................................................................................................................................................
๒. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ............................................................... อาจารยผูสอน ......................................................................................
เหตุผลที่ลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต ...............................................................................................................................................................

ทั้งนี้ขาพเจาไดดําเนินการลงทะเบียนเรียนมาแลวตามลําดับดังนี้
๑) จํานวนหนวยกิตในตารางเรียนปจจุบันที่นักศึกษาไดรับจากคณะ ......................................................................................... หนวยกิต
๒) จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาขอเรียนลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑที่กําหนด ......................................................................... หนวยกิต
๓) จํานวนหนวยกิตในตารางเรียนปจจุบัน  จํานวนหนวยกิตที่ขอลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑที่กําหนด ............................... หนวยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........................................................................ผูยื่นคํารอง
(.........................................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .......................................................................................................................................................
หมายเหตุ : หากนักศึกษากรอกขอมูลและแนบหลักฐานไมครบจะถือวาคํารองไมสมบูรณ
การยืน่ คําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
..........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไมอนุญาต………………………………..
ลงนาม ..............................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / .......................... / .............

ลงนาม ...........................................................................
(อาจารยสถาพร วีระสุนทร)
........... / .......................... / .............
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-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............

เรื่อง

ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด ประจําภาคการศึกษาที่ ............ / .........................

เรียน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายวิชาที่เพิ่ม

Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาทีข่ อเพิ่มใหชัดเจน ลงดานลางนี้

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........

เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................................ผูยื่นคํารอง
(..............................................................................)

-๒-

46

แบบ พน. ๖
ผูรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียน (สําหรับนักศึกษาตกคาง)

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

วันที่ ............ เดือน.....................พ.ศ..................
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาตกคาง ประจําภาคการศึกษาที่ ............. / ........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย Baby Transcript (นักศึกษาขอรับเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๖)
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ..... ป สาขาวิชา ................................................................................. หมูที่ ……. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา .......................................................................
มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียนรวมดังรายวิชาตอไปนี้
รายวิชาที่เพิ่ม
Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพิ่มใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๕. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ..........ป รุน..........หมู........
๖. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........

รวมหนวยกิตทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียน .................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ......................................................................... ผูยื่นคํารอง
(......................................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ............................................................................................................................................................
การยืน่ คําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา / ฝายวิชาการคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
........................................................................................................................... ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
ลงนาม .....................................................................
(
)
.........../...................../............
\
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ลงนาม .....................................................................
.........../...................../............

แบบ พน. ๗
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ(จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอเรียนสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ........................................................................ ประจําภาคการศึกษาที่ ........... / ...................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่แนบมาดวย ๑. สําเนาหนังสือสงตัวเพื่อขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...............................................................................................
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........ ป สาขาวิชา ..........................................................................................................................................................................................................
รายวิชาที่ขอเรียนสมทบ
รายวิชาที่เพิ่ม
Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพิ่มใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

๑. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๒. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๔. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
๕. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........
รวมหนวยกิตทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน ................................................ หนวยกิต

ลงชื่อ ....................................................................................ผูยื่นคํารอง
(.................................................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................................................................
การยื่นคําร้ องให้ เสนอผ่ านความเห็นชอบของผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน .............................................................................................
ลงนาม..............................................................................

........... / .............................. / ...............
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แบบ พน. ๑๐
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ......... / ..................
ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ......... / ..................

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทาย
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .........................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ....... รหัสประจําตัวนักศึกษา ..........................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ......... ป สาขาวิชา ............................................................ หมูที่ …….. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ......................................................
มีความประสงคขอรักษาสถานภาพ สําหรับภาคการศึกษาที่ ......... / ................. เหตุผลที่รักษาสถานภาพ .............................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง
(...........................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา .........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ..............................................

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

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

 อนุญาต  ไมอนุญาต
.................................................................................................................

ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
๒. ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

.....................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / ....................... / ................

ลงนาม .......................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
........... / ....................... / ................
๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่ ...............................
เลขที่ ........................................... จํานวน ............................... บาท
ลงนาม .......................................................................
(
)
........... / ....................... / ................

หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาได้กระทําการรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ แล้ว จะไม่ ได้รับสิ ทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่รักษาสถานภาพไว้
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แบบ พน. ๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยกเลิกรายวิชา

ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

วันที่ ................. เดือน...........................พ.ศ................
เรื่อง ขอยกเลิกรายวิชาประจําภาคการศึกษาที่ ............ / ..........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย๑.สําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน จํานวน ๑ ฉบับ หรือ
๒.ขอรับหลักฐานใบรับรองการกูยืมฯไดที่กองทุนกูยืมฯ อาคาร ๒๐ ชั้น ๒ (สําหรับนักศึกษาใชสิทธิ์เงินกูยืมเพื่อการศึกษา)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ............................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ................... รหัสประจําตัวนักศึกษา .........................................................................
หลักสูตร ค.บ.สถ.บ.บธ.บ.บช.บ. รป.บ. ร.บ. ศล.บ. ศศ.บ. ศ.บ. นศ.บ. น.บ. วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ....... ป สาขาวิชา ................................................................ หมูที่ …... ชื่ออาจารยที่ปรึกษา.......................................................
มีความประสงคขอยกเลิกรายวิชาดังนี้
รายวิชาที่ยกเลิก
ชื่ออาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
ชื่อวิชา
Section
รหัสวิชา
(เขียนตัวบรรจง)
ลงนาม

เมื่อขาพเจาขอยกเลิกรายวิชาขางตนในภาคเรียนนี้แลว ขาพเจาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จํานวน .................................. หนวยกิต
ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
(........................................................................ )
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา ...........................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ………………………..………… ๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.............................................................................................. ......................................................................................................
..............................................................................................
ลงนาม ....................................................................
..............................................................................................
ลงนาม ..............................................................
(...........................................................)
………/……………./………...
............/............................/............
หมายเหตุ : การยกเลิกรายวิชา (W) ตองดําเนินการใหสิ้นสุด ๒ สัปดาห กอนวันกําหนดการสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ

50

แบบ พน. ๑๒
ผูร ับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยกเวนการศึกษารายวิชา
วันที่ ..................เดือน ..................................พ.ศ. ...................

เรื่อง
เรียน

ขอยกเวนการศึกษารายวิชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..............................................................................รหัสประจําตัว .............................................................
ปจจุบันเปนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............. หลักสูตร ศศ.บ. วท.บ. บธ.บ. ทล.บ. รป.บ. ศล.บ. บช.บ. สถ.บ.
นศ.บ. ค.บ. น.บ. ร.บ. ศ.บ. .............ป สาขาวิชา ............................................................................................................หมูที่ ..........................
คณะ/วิทยาลัย ..................................................................อาจารยที่ปรึกษา.............................................................................................. มีความประสงค
จะขอยกเวนการศึกษารายวิชาที่เคยศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดิม คือ(ชื่อสถาบัน) ....................................................................................................
หลักสูตร ..................................................................................... สาขาวิชา/วิชาเอก ............................................................................................................
กอนเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจาณา ดังนี้
 สําเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) (จากสถาบันเดิม)
 คําบรรยายรายวิชาที่ขอยกเวนการศึกษารายวิชา(เฉพาะจากสถาบันอื่น ที่ไมใชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
รายวิชาทีข่ อเทียบจากสถาบัน/มหาวิทยาลัย
.......................................................................................

ลํา
ดับ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เทียบเทารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นก. เกรด รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ผลการพิจารณาของ หมาย
ประธานสาขาวิชา เหตุ
(ลายเซ็น)
นก. อนุมัติ ไมอนุมัติ

รวมรายวิชาที่ขอยกเวนการศึกษารายวิชา .................... วิชา ..................... หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ ............................................................................ ผูยื่นคํารอง
(...................................................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .............................................................../ Email: ………………………………………………………………..
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
๒. ความเห็นของประธานสาขาวิชา
๓. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
…………….……………………………..…………………… ...………………………………………………….…………. …………………………………………………………
ลงนาม .............................................................. ลงนาม ...........................................................
ลงนาม ...............................................................
(............................................................)
(.........................................................)
(............................................................)
............/....................../............
............/....................../............
............/....................../............
๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
๕. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหยกเวน
๖. ฝายการเงินชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จ
งานทะเบียน .................................................... การศึกษารายวิชาได ..........วิชา ..........หนวยกิต เลขที่ ................................................................
จํานวน ............................................ บาท
ลงนาม ............................................................ ลงนาม ............................................................ ลงนาม ...............................................................
(............................................................)
(.............................................................)
(...............................................................)
............/....................../............
............/....................../............
............/....................../............
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แบบ พน. ๑๓
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอโอนผลการเรียน
เรื่อง ขอโอนผลการเรียน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบรายงานผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด

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

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ........ ป สาขาวิชา ............................................................................ หมูที่ ……. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงคจะขอโอนผลการเรียน จํานวน ......... วิชา จํานวน .......... หนวยกิต วุฒิเดิมที่นํามาขอโอนคือ .....................................................................
สาขาวิชา / วิชาเอก ................................................................................... ชื่อสถานศึกษาเดิม ..............................................................................................
ขอโอนผลการเรียนเนื่องจาก  เปลี่ยนจากภาคปกติเปน ภาคกศ.พบ. ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 เปลี่ยนจาก ภาคกศ.พบ. เปนภาคปกติ ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 ขอยายมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 อื่นๆ ระบุเหตุผล ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง
(...........................................................)

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ...........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...............................................
.....................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
( .................................................................. )
......... / ..................... / ..............
๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.....................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
(....................................................................)
............ / ........................ / ...............

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหโอนผลการเรียนได
จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ........................หนวยกิต
ลงนาม .......................................................................
( .................................................................. )
......... / ..................... / ..............
๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่...........................
เลขที่ .............................จํานวน ............................................ บาท
ลงนาม .......................................................................
( .................................................................. )
.......... / ..................... / ..............
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แบบ พน. ๑๔
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป

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

เรื่อง
ขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ ............ /.........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย
๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน
๒. หลักฐานประกอบการพิจารณา  ใบรับรองแพทย  หนังสือราชการ  อื่น ๆ ...................................................................................
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ...............................................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ .......... รหัสประจําตัวนักศึกษา .............................................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ. ระดับ ............... ป
สาขาวิชา ............................................................................................... หมูที่ …….… ชื่ออาจารยที่ปรึกษา .......................................................................................................
ขออนุญาตสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ ........... / ................ เหตุผลที่ขาดสอบปลายภาคเนื่องจาก..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................................ ผูยื่นคํารอง
( ......................................................... )
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา...............................................................................................
*** นักศึกษากรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ***

ลําดับ

รายวิชาที่ขาดสอบ

วันที่สอบ

เวลาที่สอบ

ชื่ออาจารยประจําวิชา

๑.

รหัสวิชา .........................................................................

.................... ......................... ........................................................................
(ชื่อ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง
Section ........................................................................... .................... ..........................
........................................................................
ชื่อวิชา ............................................................................ .................... ..........................
(ลงลายมือชื่ออาจารยผูสอน)

๒.

รหัสวิชา .........................................................................

......................... ........................................................................
(ชื่อ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง
Section ........................................................................... .................... ..........................
.........................................................................
ชื่อวิชา ............................................................................ .................... ..........................
(ลงลายมือชื่ออาจารยผูสอน)

๓.

รหัสวิชา .........................................................................

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

.................... ......................... .........................................................................
(ชื่อ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง
Section ........................................................................... .................... ..........................
.........................................................................
ชื่อวิชา ............................................................................ .................... ..........................
(ลงลายมือชื่ออาจารยผูสอน)

นําเขากรรมการวิชาการ
ผลการพิจารณา  อนุญาต  ไมอนุญาต .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............./....................../.............
หมายเหตุ ๑. กําหนดการยื่นคํารองขอสอบตองยื่นคํารองภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันสุดทายของการสอบ
๒. ผลการพิจารณาอนุญาตใหสอบจะสมบูรณเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
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แบบ พน. ๑๖
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ..........
เรื่อง ขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................................................................ภาคเรียนที่........./..............
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว ยศเขียนเต็ม ).......................................................................................................................
รหัสประจําตัว.............................................................สาขาวิชา...................... ...............................................................................
ระดับปริญญาตรี
 ๕ ป
 ๔ ป
 ๒ ป (หลังอนุปริญญา)
นักศึกษา
 ภาคปกติ…………  ภาค กศ.พบ. รุน…….….
เรียนที่
 ในมหาวิทยาลัย
มีความประสงคจะขอเรียนสมทบในรายวิชา ดังตอไปนี้
๑. ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา........................... ๓. ชื่อวิชา........................................... รหัสวิชา.......................
๒. ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา............................ ๔. ชื่อวิชา.......................................... รหัสวิชา.......................
เรียนสมทบกับภาค.................................................เบอรโทรศัพทที่ติดตอได .................................................................................
ในภาคเรียนนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนไมเกินหนวยกิตที่กําหนด ดังนี้
๑. จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
............. หนวยกิต
๒. จํานวนหนวยกิตที่ขอสมทบเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
............. หนวยกิต
๓. รวมหนวยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด
............. หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................. ผูยื่นคํารอง
การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
…….…………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………..………………………………………...
ลงนาม........................................................
……..../..…..…/…….….

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….………………………………………….
ลงนาม...........................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
…….…../………/…..............

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

 อนุญาต  ไมอนุญาต

ลงนาม....................................................
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
............../................/.................

54

*กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง*
แบบ พน. ๑๗

เลขที่รับเรื่อง

ผูรับ
วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอแกไขขอมูลประวัติ
เรียน รองผูอาํ นวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียนฯ)
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ชื่อ-สกุลเดิม .....................................................................................................................
รหัสนักศึกษา...................................... สาขาวิชา.......................................................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. รุนที่...................หมู................. หลักสูตร...................ป
ปจจุบันเปนนักศึกษาเรียนที่ ในมหาวิทยาลัยฯ
มีความประสงคจะขอแกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลดังตอไปนี้
คํานําหนา จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
ชื่อ
จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
นามสกุล จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
วันเดือนปเกิด จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
วุฒิเดิม
จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
อื่นๆ
จากเดิม ...................................................... เปน...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดแนบสําเนาหลักฐานประกอบการแกไขดังกลาวมาพรอมคํารองนี้ จํานวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ......................................................... ผูยื่นคํารอง (ชื่อ-สกุลใหม)
(.....................................................)
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*ตําแหนงเย็บซองใสรูป*

(สงเอกสารโดยใชหนานี้เปนหนาแรก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัตินักศึกษา

ติดรูปถาย
๓ × ๔ ซม.

หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 สถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระดับ □ ปริญญาตรี ๕ ป □ ปริญญาตรี ๔ ป □ ปริญญาตรี ๒ ป ( หลังอนุปริญญา )
นักศึกษาภาค □ปกติ □กศ.พบ. รุนที่ ....... สาขาวิชา .......................................................................................................................หมูที่................
คณะ/วิทยาลัย................................................................รหัสนักศึกษา ...................................... อาจารยที่ปรึกษา .............................................................
ชื่อนักศึกษาภาษาไทย (นาย , นาง , นางสาว , ยศเขียนเต็ม ) .............................................................................................................................................
ชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญ ( Mr., Mrs. ,Miss , ………..) ...........................................................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
เชื้อชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา ................................... วัน เดือน ป เกิด ..........................................................................
สถานภาพ โสด สมรส หยา อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................................
ปจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................รายได.............................................บาท/เดือน
สถานที่ทํางาน ....................................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ...................................................
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย
เกิดที่บานเลขที่ .............................................................. หมูที่ ................. ตําบล / แขวง .................................................................................................
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย
ชื่อบิดา ................................................................................ มีชีวิต ถึงแกกรรม อาชีพ .........................................ราย
ได
.....................บาท/เดือน
ที่อยูของบิดา ....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อมารดา .............................................................. มีชีวิต ถึงแกกรรม อาชีพ ........................................................รายได.....................บาท/เดือน
ที่อยูมารดา .........................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบันของนักศึกษา บานเลขที่ .............................. หมูที่ ................. ตําบล / แขวง ..............................................................................................
อําเภอ / เขต ......................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย
อีเมล.............................................
โทรศัพทที่บาน......................................................โทรศัพทที่ทํางาน.................................................โทรศัพทมือถือ......................................................
ประวัติการศึกษา
วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร .......................................... สาขาวิชา .....................................................................................
จากสถานศึกษา ......................................................................................................... ตําบล / แขวง ................................................................................
เขต / อําเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................... เมื่อป พ.ศ. ........................................................................
ลงชื่อ ........................................................................................... นักศึกษา

-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวย
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แบบ พน. ๑๘
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสําเร็จการศึกษา
เรื่อง ขอสําเร็จการศึกษา

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

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย

๑. รูปถายขนาด ๓ × ๔ ซม. (๑ นิ้วครึ่ง) จํานวน ๔ ใบ (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกใบ)
๒. สําเนาใบแสดงผลการเรียนตามวุฒิการศึกษาเดิม (เฉพาะผูเรียนระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญา)
๓. หลักฐานอื่น ๆ (เชน คํารองขอเทียบโอน , ขอยกเวนหนวยกิต หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม ) ................................................................ รหัสประจําตัว ..............................................
นักศึกษา □ภาคปกติ □ภาค กศ.พบ. รุน / ป ...... สาขาวิชา ............................................................................... หมูที่ ……. หลักสูตร ........ ป
ระดับ  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา (สวนนี้หากไมทราบขอมูลชัดเจน ไมตองกรอก)
๑. ขาพเจาเริ่มเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ..................... / ............................
๒. วุฒิเดิมของขาพเจา .......................................... จากสถานศึกษา .................................................. เมื่อ พ.ศ. .................
จึง เรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ทั้ งนี้ ข อรับ รองว า ข อความข า งตน เป นความจริ ง และข า พเจ า จะยอมรับ และปฏิ บั ติต ามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
( ...................................................................... )
ไดตรวจสอบแลววาเปนความจริงตามที่นักศึกษาไดแจงขอสําเร็จการศึกษา
ลงชื่อ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา
( .............................................................. )

หมายเหตุ
๑. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาอยางชา ๑ เดือน กอนกําหนดสอบปลายภาคสําหรับผูที่จบการศึกษาพรอมกันทั้งหมู
แตหากเปนนักศึกษาตกคางหรือจบกอน ใหรอจนผลการเรียนครบแลวจึงสงเอกสาร
๒. ถามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ยศ. ใหแจงงานทะเบียนและประมวลผล พรอมทั้งนําหลักฐานการเปลี่ยนขอมูลแนบดวย

-๒-
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กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๑๙
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาไทย

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

ดวยขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได .............................................
มีความประสงคขอใบรับรองการศึกษา ฉบับ ภาษาไทย จํานวน ............ฉบับ รหัสนักศึกษา.....................................................................................................
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา....................................................................คณะ..................................................................
นักศึกษา ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ...................... ป
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับบัณฑิตศึกษา

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา............................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา.............................................................................................................

**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอ.......( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองคาดวาจะจบการศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตรระบุเกรดเฉลี่ย...............................
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
 ใบรับรองหลักสูตร 5 ป(เฉพาะวุฒิ คบ. 5 ป แนบสําเนาใบ Transcript ที่จบดวย)  อื่น..................................................................................
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ)
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ......................................................................................................
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอ....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร…………………………………..
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ)
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ...................................................................................................
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง นําคํารองติดตองานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียมทีท่ ี่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และยื่นสงคํารองพรอมใบเสร็จ ที่งานทะเบียน

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่ ....................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................

58

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน
แบบ พน. ๑๙.๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาอังกฤษ (Eng)

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

ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................ รหัสนักศึกษา...........................................................................................
คํานําหนา  Mr  Mrs  Miss ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญ

ระหวางชื่อ - นามสกุล เวน ๑ ชอง

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ...................................................... มีความประสงคขอใบรับรอง ทั้งนี้ตองการเปนฉบับ ภาษาอังกฤษ จํานวน ...................ฉบับ
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.....................................................................คณะ.................................................................
ระดับ ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ........................... ป
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา...........................................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา..............................................................................................................................
**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองคาดวาจะจบการศึกษา
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ............................................................................................................................
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ .........................................................................................................................
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน
ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่ ......................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๒๐
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. .................
ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล...............................................................................................................................................รหัสนักศึกษา.......................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ............................................................ มีความประสงคขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับ ภาษาไทย จํานวน .....................ฉบับ
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................................คณะ...............................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ....................... ป
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา............................................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา..............................................................................................................................
 ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา...........................................................................................................................

นักศึกษา ป.ตรี

รายละเอียดและอัตราคาธรรมเนียม

1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท

1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.3x4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.เอก

1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท

นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน
ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่ ..............
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๒๐.๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ (Eng)
ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ............................................................................................
ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................รหัสนักศึกษา...........................................................
คํานําหนา  Mr  Mrs  Miss ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญ

ระหวางชื่อ - นามสกุล เวน ๑ ชอง

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ..........................................มีความประสงคขอใบรายงานผลกาเรียนฉบับ ภาษาอังกฤษ จํานวน ................ฉบับ
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................คณะ..................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ......................... ป
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา...........................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา................................................................................................
 ปริญญาเอก ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา.................................................................................................
รายละเอียดและอัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษา ป.ตรี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษา ป.เอก
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษาแนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท

นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน
ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่ ....................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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แบบ พน. ๒๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลาออก
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลาออก
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา (ฉบับจริง)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .........................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่......... รหัสประจําตัวนักศึกษา .........................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ..... ป สาขาวิชา ................................................................ หมูที่ ….. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ...........................................................
มีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องจาก ..........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง
( .............................................................. )
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา .....................................................
...........................................................................................................
ลงนาม ........................................................................
(..................................................................)
........... / ..................... / ..............
๒. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หองสมุด อาคาร ๕๗ ชั้น ๑)
......................................................................................................
ลงนาม ........................................................................
(.................................................................)
........... / ....................... / ................

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
...........................................................................................................
ลงนาม ........................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
......... / ....................... / .............
๔. คําสั่งมหาวิทยาลัย  อนุญาต  ไมอนุญาต
............................................................................................................
...........................................................................................................
ลงนาม .....................................................................
( ผูชวยศาสตรจารยกัลยา แสงเรือง )
.......... / ......................... / ...............

๔. ฝายการเงิน นักศึกษาไดติดตอขอรับคาประกันของเสียหายคืนแลว เปนจํานวนเงิน ...............................บาท
ลงนาม .......................................................................
(....................................................................)
............ / .................................. / ............
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แบบ พน. ๒๒
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยายสถานศึกษา

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

เรื่อง ขอยายสถานศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ....................................................................................ภาคเรียนที่................/.............
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดวยขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................
รหัสประจําตัว..................................................................สาขาวิชา ..........................................................................................................
หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 สถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระดับปริญญาตรี
 ๕ ป
 ๔ ป
 ๒ ป (หลังอนุปริญญา)
นักศึกษา
 ภาคปกติ
 ภาค กศ.พบ.
เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย
เหตุผลในการขอยายสถานศึกษาเนื่องจาก ................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ............................................................. (มือถือ) ........................................................................................
ทั้งนี้ขาพเจาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตปการศึกษา.............ไดลงทะเบียนเรียนมาแลว...........หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................................นักศึกษา
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ........................................
...............................................................................................
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
๓. คําสั่งมหาวิทยาลัย

๒. ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.........................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / ....................... / ................

 อนุญาต
 ไมอนุญาต......................................................................................................
ลงนาม..................................................................
(
)
........../........................./...........

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในการจัดสงจดหมาย
๑. การติดตอกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา  ขอรับจดหมายไปดําเนินการเอง (๑ – ๒ วันทําการ)
 ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห)
๒. เมื่อมหาวิทยาลัยแหงใหมตอบรับแลว
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 ขอรับหลักฐานไปรายงานตัวดวยตนเอง (๑ – ๒ วันทําการ)
 ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห)

แบบ พน. ๒๔
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแลว)
วันที่ ........... เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ......................................................................................................................................

นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ ....... ป สาขาวิชา ...................................................................... หมูที่ ……. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ................................................................................

มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด จํานวน ........... วิชา จํานวน ........... หนวยกิต วุฒิปริญญาตรีเดิมที่นํามาขอ
ยกเวน คือ ..................................................................... สาขาวิชา / วิชาเอก ............................................................................................................
ชื่อสถานศึกษาเดิม ......................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดฯ ของการไดรับสิทธิการยกเวนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง
( .............................................................. )
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา .................................................. ๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
........................................................................................................ (กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรี)ยกเวนรายวิชาได
........................................................................................................ จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ……………..………หนวยกิต
ลงนาม .......................................................................
(…………………..…………………………….)
........... / ..................... / ..............

ลงนาม .......................................................................
(………………………..……………………….)
........... / ....................... / ................

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
......................................................................................................

๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่ ..........................
เลขที่ ......................................จํานวน ......................................... บาท

ลงนาม .......................................................................
(ดร. ณัฐพล ชุมวรฐายี)
........... / ....................... / ................

ลงนาม .......................................................................
(…………..…………………………………….)
........... / ....................... / ................
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แบบ พน. ๒๖
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสืบคนใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
วันที่...............เดือน.................................... พ.ศ. ..................
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ดวยขาพเจา รหัสนักศึกษา.........................................................................................................................................................................................
คํานําหนา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา...................................................................................................................... คณะ..................................................................................................
ภาค  ปกติ  กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที่.................... เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ........................... ป
หลักสูตร  ค.บ.  สถ.บ.  บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ.  ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ระดับ วุฒิบัตร

 วิชาชีพครู  อื่น ๆ ............................................................................................................................................................

ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา .................................................................................................................................................
 ปริญญาโท  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สาขา .................................................................................................................
 ปริญญาเอก สาขา ......................................................................................................................................................................
วันที่เขาศึกษา ........................................................................................ วันที่สําเร็จการศึกษา .............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ผูยื่นคํารอง
(........................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ..................................................................

นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน (กรณีที่สําเร็จการศึกษาเกิน 2 ป ตองชําระคาสืบคน จํานวน 500 บาท)

ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่ ................................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................
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แบบ พน. ๒๗
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

วันที่ .......................................................
เรื่อง ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. เปนรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .....................
เรียน อธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบรายงานผลการเรียน (Baby Transcript ขอไดที่งานทะเบียนและวัดผล)
๒. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .........................
๓. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........................
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..................................................................................................................................
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.พท.  กศ.พบ. รุน.............. หมู............รหัสนักศึกษา.........................................................
หลักสูตร O ค.บ. O สถ.บ. O บธ.บ. O บช.บ. O รป.บ. O ร.บ. O ศล.บ. O ศศ.บ. O ศ.บ. O นศ.บ. O น.บ. O วท.บ. O ทล.บ.
สาขาวิชา..................................................................อาจารยที่ปรึกษา…………………..………………………มีความประสงคจะขอเทียบรายวิชา
 ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร
 ขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
เนื่องจากหลักสูตรที่ศึกษาในปจจุบันมีเนื้อหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงเนื้อหากันได ดังนั้นขาพเจาจึงใครขอความอนุเคราะห
จากทางมหาวิทยาลัยขอเทียบรายวิชา ดังตอไปนี้
๑. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา………...…
ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม) ................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
๒. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง.......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม).................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีที่มีปญหา...........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความคิดเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา
.............................................................................................
ลงนาม.................................................................................
(.......................................................................)
............./.................../..................
๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
............................................................................................
............................................................................................
ลงนาม.............................................................................
( ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี )
............./......................./..................

๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ
................................................................................................
ลงนาม....................................................................................
(.....................................................................)
............./..................../...............
๔. รองอธิการบดี
O อนุญาต
O ไมอนุญาต ...........................................
..............................................................................................
ลงนาม................................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
.............../.................../................
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แบบ พน. ๒๘

จบรอบ.............................
ภาคเรียนที่........./..............

ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

คํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ผูสําเร็จการศึกษา)
ขอมูลของนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว, ถามียศเขียนยศเต็ม)............................................................................................................
รหัสนักศึกษา..........................................................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................................................
 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 สถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.พบ. เลขที่ พน. .......................สําเร็จการศึกษา วันที่........เดือน...................พ.ศ............
สวนของเจาหนาที่หองสมุด
 ไมมีหนังสือคางสง

 มีหนังสือคางสง.....................เลม
ลงชื่อผูตรวจสอบ..................................................วันที่..............................................
สวนของเจาหนาที่การเงิน

ใบเสร็จเลมที่..........................เลขที่.............................ลงชื่อผูรับเงิน...........................................วันที่.................................
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 กรอกที่อยูปจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดตอได ทั้ง 2 ชองใหครบ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อผูรับ..........................................................................................
ที่อยู..............................................................................................
.....................................................................................................
จังหวัด........................ โทร...........................
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กองรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อผูรับ......................................................................................
ที่อยู..........................................................................................
.................................................................................................
จังหวัด........................ โทร........................

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1. พิมพคํารอง พรอมกรอกรายละเอียด ใหครบถวน
2. นําคํารองไปตรวจสอบหนังสือคางสง ที่หองสมุดมหาวิทยาลัยอาคาร 57 ชั้น 1
3. นําคํารองยื่นที่ฝายการเงิน อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
*พรอมถายสําเนา บัตรประชาชนแนบเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน
จํานวนเงิน 500 บาท นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาไมเกิน 6 เดือน ถาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด จะไมไดรับเงินประกันคืน และตองจายชําระคาขึ้นทะเบียน
บัณฑิต จํานวนเงิน 500 บาท (ชําระไดตั้งแตเวลา 09:00-15:00 น.) หากเลย
เวลา 15.00 น. ใหติดตอที่การเงินใหญ อาคาร 13 ชั้น 2
4. นําใบเสร็จพรอมคํารองมาขอรับเอกสาร ใบรายงานผลการเรียน (TR-T)
และใบรับรองคุณวุฒิ ที่ฝายงานทะเบียน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกทาน

ฝายงานทะเบียนและวัดผล
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แบบ พน. ๓๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่
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คํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่

เปนรายวิชาในหมวดวิชา

ชื่อวิชาที่
ขอลงทะเบียนเรียน
ทดแทน

หนวยกิต

ภาคเรียนที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ที่ไดคาคะแนนเปน E

หนวยกิต

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเลิกวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E และขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ ใบแจงผลการเรียน
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............. รหัสประจําตัวนักศึกษา ..............................................................................
สาขาวิชา ................................................................................................... หมูที่ ............. ระดับ ปริญญาตรี ......................... ป
หลักสูตร ค.บ. สถ.บ.บธ.บ.บช.บ.รป.บ.ร.บ.ศล.บ.ศศ.บ.ศ.บ. นศ.บ. น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา .................................................................... มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นทดแทน
รายวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E โดยเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 พื้นฐาน
 เลือกเสรี
 เฉพาะดานกลุมวิชาเนื้อหา
 เฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู
 เฉพาะดานกลุมวิชาวิทยาการจัดการ
 เฉพาะดานกลุมวิชาฝกปฏิบัติการ
และฝกประสบการณวิชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................. ผูยื่นคํารอง
(.............................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา .........................................................................
การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา
..........................................................................................
ลงนาม ................................................................................
(......................................................................)
............./.................../..................
๓. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................
ลงนาม..............................................................................
( อาจารยสถาพร วีระสุนทร )
............./.................../..................
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๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ
.........................................................................................
ลงนาม.............................................................................
(...................................................................)
............./..................../...............
๔. รองอธิการบดี  อนุญาต ไมอนุญาต ..............
............................................................................................
ลงนาม................................................................................
( ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง )
............./..................../...............

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 02-522-6605, 02-521-3622

เว็บไซต
http://www.pnru.ac.th

