
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

PHRANAKHON  RAJABHAT
UNIVERSITY

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๙
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และแบบคำรองตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คูมือการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย 

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

เว็บไซต
http://www.pnru.ac.th



คํานํา

คูมือการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 255๙ ฉบับนี้ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดใชเปนคูมือในการศึกษา
มีเนื้อหาเก่ียวของกับขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแบบคํารองตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาท่ีควรทราบ
ซึ่งนักศึกษาทุกคน ตองศึกษาและทําความเขาใจตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติ
ตามโดยเครงครัด พรอมกับมีรายละเอียดของโครงสรางหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 255๙
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและคณาจารย ตลอดจนผูเก่ียวของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีนาคม 255๙



สารบัญ

คํานํา

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔๘

๑

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔8

๑๓

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนคร วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549

๑๙

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวน
การศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๑

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๔

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. 2557

๒๙

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2557

๓๓

๘. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558

๓๔

๙. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558

๓๖

๑๐. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับ
การสอบปลายภาค พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๘

๑๑. แบบคํารองตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ พน.)
แบบ พน. ๑ คํารองท่ัวไป ๔0
แบบ พน. ๒ คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิม-ถอนรายวิชา ๔๑
แบบ พน. ๓ คํารองขอเปดหมูพิเศษ ๔๒
แบบ พน. ๔ คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพและตางศูนยฯ (2 หนา) ๔๓
แบบ พน. ๕ คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด (2 หนา) ๔๕
แบบ พน. ๖ คํารองขอลงทะเบียนเรียน (สําหรับนักศึกษาตกคาง) ๔๗
แบบ พน. ๗ คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน) ๔๘
แบบ พน. ๑๐ คํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ๔๙
แบบ พน. ๑๑ คํารองขอยกเลิกรายวิชา ๕๐
แบบ พน. ๑๒ คํารองขอยกเวนผลการเรียน ๕๑
แบบ พน. ๑๓ คํารองขอโอนผลการเรียน ๕๒
แบบ พน. ๑๔ คํารองขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาท่ัวไป ๕๓
แบบ พน. ๑๖ คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน ๕๔



สารบัญ

คํานํา

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔๘

๑

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔8

๑๓

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนคร วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549

๑๙

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวน
การศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๑

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๔

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. 2557

๒๙

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2557

๓๓

๘. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558

๓๔

๙. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ
สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558

๓๖

๑๐. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับ
การสอบปลายภาค พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๘

๑๑. แบบคํารองตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ พน.)
แบบ พน. ๑ คํารองท่ัวไป ๔0
แบบ พน. ๒ คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิม-ถอนรายวิชา ๔๑
แบบ พน. ๓ คํารองขอเปดหมูพิเศษ ๔๒
แบบ พน. ๔ คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพและตางศูนยฯ (2 หนา) ๔๓
แบบ พน. ๕ คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด (2 หนา) ๔๕
แบบ พน. ๖ คํารองขอลงทะเบียนเรียน (สําหรับนักศึกษาตกคาง) ๔๗
แบบ พน. ๗ คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน) ๔๘
แบบ พน. ๑๐ คํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ๔๙
แบบ พน. ๑๑ คํารองขอยกเลิกรายวิชา ๕๐
แบบ พน. ๑๒ คํารองขอยกเวนผลการเรียน ๕๑
แบบ พน. ๑๓ คํารองขอโอนผลการเรียน ๕๒
แบบ พน. ๑๔ คํารองขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาท่ัวไป ๕๓
แบบ พน. ๑๖ คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน ๕๔

สารบัญ

แบบ พน. ๑๗ คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา ๕๕
แบบ พน. ๑๘ คํารองขอสําเร็จการศึกษา ๕๖
แบบ พน. ๑๙ คํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ๕๘
แบบ พน. ๑๙.๑ คํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ๕๙
แบบ พน. ๒๐ คํารองขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript) ๖๐
แบบ พน. ๒๐.๑ คํารองขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) ๖๑
แบบ พน. ๒๑ คํารองขอลาออก ๖๒
แบบ พน. ๒๒ คํารองขอยายสถานศึกษา ๖๓
แบบ พน. ๒๔ คํารองขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (กรณีท่ีเรียนจบระดับปริญญาตรีแลว) ๖๔
แบบ พน. ๒๖ คํารองขอสืบคนใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย ๖๕
แบบ พน. ๒๗ คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ๖๖
แบบ พน. ๒๘ คํารองขอลงทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ผูสําเร็จการศึกษา) ๖๗

- ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ๖๘
แบบ พน. ๓๑ แบบคํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนทดแทนวิชาเลือก

ท่ีไดคาระดับคะแนนเปน E
๖๙

๑๒. โครงสรางหลักสูตร (CD)
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  

และปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)   พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 เพื่อให้การจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  พ.ศ. ๒๕๔๘   

ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั      

ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗   สภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร   จึงตราขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร   วา่ดว้ยการจดัการศึกษา

หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 ข้อ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับการจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ปริญญาตรี  

และปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือประกาศใดท่ีขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

 ข้อ ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “มหาวทิยาลัย” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

      “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

     “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาเตม็เวลาในวนัท่ีทาํการปกติ 

 “นักศึกษาภาคพเิศษ”  หมายความวา่  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการการจดั

การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ   

 “ภาคการศึกษาปกติ”    หมายความวา่ ภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย 

 “ภาคการศึกษาฤดูร้อน” หมายความวา่ ภาคการศึกษาหลงัภาคการศึกษาปลาย  

 “อาจารย์ทีป่รึกษา” หมายความวา่ อาจารยท่ี์มหาวทิยาลยัแต่งตั้งโดย 

คาํแนะนาํของคณบดีเพื่อให้ทาํหนา้ท่ีแนะนาํนกัศึกษาและใหค้าํปรึกษาดา้นการเรียนและดา้นอ่ืนๆ 

 “ศูนย์บริการการศึกษา” หมายความวา่ ศูนยบ์ริการการศึกษามหาวทิยาลยั 

ราชภฏัพระนคร ท่ีตั้งอยูภ่ายนอกมหาวทิยาลยั 
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 -๒- 

หมวดที ่๑ 

การรับเข้าศึกษา 

 ข้อ ๕  ผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

  ๕.๑  คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

   ๕.๑.๑  ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก   เวน้แต่ในกรณีท่ีโทษ

นั้นเกิดจากความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

   ๕.๑.๒  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 

   ๕.๑.๓  ไม่เป็นคนวกิลจริต   และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคม

รังเกียจ 

   ๕.๑.๔  ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผดิทางวนิยั 

   ๕.๑.๕  มีคุณสมบติัอ่ืนตามขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยัและหรือหลกัสูตร

สาขาวิชาท่ีสมคัรเขา้ศึกษา 

   สาํหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

  ๕.๒  คุณวฒิุของผูส้มคัร 

   ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา  ปริญญาตรี ๔ ปี  และปริญญาตรี ๕ ปี

ตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาหลกัสูตร

ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกวา่  

   สาํหรับผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาภาคพิเศษคุณวฒิุของผูส้มคัรใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยั  

 ข้อ ๖  การรับเขา้เป็นนกัศึกษา 

  กาํหนดการและวิธีการรับเขา้ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๗  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

  ๗.๑  ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาเม่ือไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ 

  ๗.๒  วธีิการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 

หมวดที ่๒ 

ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๘   ระบบการศึกษา 

  ๘.๑  การจดัการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค

การศึกษาปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษารวมทั้งเวลาสอบไม่น้อยกว่า  ๑๖  สัปดาห์  

มหาวิทยาลยัอาจจดัภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยกําหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วน

เทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
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 -๓- 

 ๘.๒   “หน่วยกิต” หมายความวา่ มาตราท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ  

เกณฑใ์นการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิต  มีดงัน้ี 

  ๘.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาในชั้นเรียน

ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕  ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา  ใหน้บัเป็น   ๑ หน่วยกิต 

  ๘.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาปฏิบติัหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา ใหน้บัเป็น ๑ หน่วยกิต 

  ๘.๒.๓  รายวิชาการฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ 

ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา ใหน้บัเป็น  ๑  หน่วยกิต 

 ข้อ ๙   กาํหนดวนัเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหท้าํเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

หมวด ๓ 

การลงทะเบียนเรียน 
 

 ข้อ ๑๐  การลงทะเบียนเรียน 

  ๑๐.๑   นกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรกตอ้งลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนดมิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิการเขา้เป็นนกัศึกษาและจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 

  ๑๐.๒  นกัศึกษาปัจจุบนัจะตอ้งลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลยักาํหนด   

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

  ๑๐.๓   การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เม่ือไดช้าํระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด 

  ๑๐.๔   กาํหนดการลงทะเบียนเรียน   วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด 

  ๑๐.๕   การลงทะเบียนเรียน   จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา   และ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

  ๑๐.๖   นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัจดัจะ

ไม่เสียสิทธ์ิในการไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

  ๑๐.๗  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ   นกัศึกษาภาคปกติตอ้ง          

ลงทะเบียนเรียน ไม่ตํ่ากวา่  ๙  หน่วยกิต   แต่ไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต   ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน  ๙  หน่วยกิต   นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนสูงกวา่หรือตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไดใ้น

กรณีท่ีจะขอสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ีให้คณบดีท่ีนกัศึกษาสังกดัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัโดย

คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน  สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษจาํนวนหน่วยกิต

ท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

  ๑๐.๘   นกัศึกษาจะตอ้งตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกคร้ัง   

นกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของมหาวิทยาลยัท่ีประกาศไวจ้ะไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียน

เรียน 

 -๒- 

หมวดที ่๑ 

การรับเข้าศึกษา 

 ข้อ ๕  ผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

  ๕.๑  คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

   ๕.๑.๑  ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก   เวน้แต่ในกรณีท่ีโทษ

นั้นเกิดจากความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

   ๕.๑.๒  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 

   ๕.๑.๓  ไม่เป็นคนวกิลจริต   และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคม

รังเกียจ 

   ๕.๑.๔  ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผดิทางวนิยั 

   ๕.๑.๕  มีคุณสมบติัอ่ืนตามขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยัและหรือหลกัสูตร

สาขาวิชาท่ีสมคัรเขา้ศึกษา 

   สาํหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

  ๕.๒  คุณวฒิุของผูส้มคัร 

   ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา  ปริญญาตรี ๔ ปี  และปริญญาตรี ๕ ปี

ตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาหลกัสูตร

ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกวา่  

   สาํหรับผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาภาคพิเศษคุณวฒิุของผูส้มคัรใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยั  

 ข้อ ๖  การรับเขา้เป็นนกัศึกษา 

  กาํหนดการและวิธีการรับเขา้ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๗  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

  ๗.๑  ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาเม่ือไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ 

  ๗.๒  วธีิการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 

หมวดที ่๒ 

ระบบการศึกษา 

 ข้อ ๘   ระบบการศึกษา 

  ๘.๑  การจดัการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค

การศึกษาปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษารวมทั้งเวลาสอบไม่น้อยกว่า  ๑๖  สัปดาห์  

มหาวิทยาลยัอาจจดัภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยกําหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วน

เทียบเคียงกนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
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 ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบงัคบัก่อน (pre-requisite) นักศึกษาจะตอ้ง     

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบงัคบัก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเน่ือง มิฉะนั้นให้ถือว่าการ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อเน่ืองเป็นโมฆะ    

 ข้อ ๑๒   การขอเพิ่ม  ขอถอน  และขอยกเลิกรายวชิา 

  ๑๒.๑   การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา   จะกระทาํได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติ และภายใน ๑ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน   โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา ถา้นกัศึกษาขอยกเลิกรายวชิาหลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวจะไดรั้บการบนัทึกอกัษร W 

  ๑๒.๒    การขอยกเลิกรายวชิาตอ้งกระทาํใหเ้สร็จส้ินก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์   

  ๑๒.๓    นกัศึกษาท่ีชาํระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายท่ีขอเพิ่มและถอนรายวิชาภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไม่ตอ้งชาํระเงินเพิ่มในกรณีเพิ่มรายวิชาและไม่สามารถถอนเงินคืนไดก้รณีขอถอน

รายวชิา 

หมวด ๔ 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๓  ระยะเวลาการศึกษา 

  ๑๓.๑  นกัศึกษาภาคปกติ 

    ๑๓.๑.๑  หลกัสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ภาค  

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา   

    ๑๓.๑.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)  ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๖  ภาค

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๑.๓ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๔  ภาค

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  

    ๑๓.๑.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๘  ภาค 

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๑.๕ หลกัสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๐  ภาค

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า 

  ๑๓.๒  นกัศึกษาภาคพิเศษ 

    ๑๓.๒.๑  หลกัสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)  ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๘  ภาคการศึกษา  

และไม่เกิน   ๖  ปีการศึกษา   

    ๑๓.๒.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๐  ภาค

การศึกษา  และไม่เกิน   ๘  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๒.๓  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใชเ้วลาศึกษา ไม่นอ้ยกว่า  ๖  ภาค

การศึกษา  และไม่เกิน   ๔  ปีการศึกษา  
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 -๕- 

    ๑๓.๒.๔  หลกัสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๓   ภาค

การศึกษา  และไม่เกิน   ๑๐  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๒.๕  หลกัสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  ภาค

การศึกษา  และไม่เกิน   ๑๒  ปีการศึกษา 

หมวด ๕ 

การเรียน  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพและการสอบ 
  

 ข้อ ๑๔   การเรียน 

  ๑๔.๑  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนติดต่อกนัทุกภาคการศึกษาปกติ   การลาพกั

การศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการลาพกัการศึกษา 

  ๑๔.๒  นักศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ

รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาค  ในกรณีที่นกัศึกษามีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ตอ้งยื่น

คาํร้องขอมีสิทธ์ิสอบพร้อมหลกัฐานแสดงเหตุจาํเป็นของการขาดเรียน โดยยื่นที่สํานกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ก่อนสอบปลายภาค  ๓  สัปดาห์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัพิจารณาสิทธ์ิในการ

เขา้สอบ  นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐  จะหมดสิทธ์ิสอบ 

 ข้อ ๑๕  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  ๑๕.๑   นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร   ถ้าผู ้ใด

ปฏิบติังานไม่ครบถว้น ใหถื้อวา่การศึกษายงัไม่สมบูรณ์ 

  ๑๕.๒   ในระหวา่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   นกัศึกษาจะตอ้งประพฤติตนตามระเบียบ

วินยั และปฏิบตัิงานตามขอ้กาํหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน ผูค้วบคุมซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละบุคลากรใน

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจพิจารณาส่งตวักลบั   

 ข้อ ๑๖  การสอบ 

  ๑๖.๑    การสอบแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ การสอบย่อย   การสอบกลางภาคและการสอบ

ปลายภาค 

  ๑๖.๒   การกาํหนดจาํนวนคร้ัง   และวิธีการสอบย่อยและการสอบกลางภาค   ให้อยูใ่น

ดุลยพินิจของอาจารยป์ระจาํวชิา 

  ๑๖.๓   ระเบียบการเขา้สอบ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

  ๑๖.๔   นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้สอบปลายภาคตามกาํหนดโดยมีเหตุผลความจาํเป็น   จะตอ้งยื่น

คาํร้องขอสอบท่ีสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ภายใน ๒ สัปดาห์  นับตั้งแต่วนัสอบวิชานั้น   

และใหส้อบใหเ้สร็จส้ินภายในภาคการศึกษาถดัไป หากพน้กาํหนดใหน้ายทะเบียนเปล่ียนระดบัคะแนน

เป็น “E” หรือ “F” โดยอตัโนมติั     

  ๑๖.๕   นกัศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  เม่ือนกัศึกษากระทาํผิดหรือร่วมกระทาํผิดระเบียบ

การสอบให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลยัแต่งตั้งพิจารณาโทษนกัศึกษาที่กระทาํผดิระเบียบการสอบ   

 -๔- 

 ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบงัคบัก่อน (pre-requisite) นักศึกษาจะตอ้ง     

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบงัคบัก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเน่ือง มิฉะนั้นให้ถือว่าการ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อเน่ืองเป็นโมฆะ    

 ข้อ ๑๒   การขอเพิ่ม  ขอถอน  และขอยกเลิกรายวชิา 

  ๑๒.๑   การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา   จะกระทาํได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติ และภายใน ๑ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน   โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา ถา้นกัศึกษาขอยกเลิกรายวชิาหลงัจากช่วงเวลาดงักล่าวจะไดรั้บการบนัทึกอกัษร W 

  ๑๒.๒    การขอยกเลิกรายวชิาตอ้งกระทาํใหเ้สร็จส้ินก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์   

  ๑๒.๓    นกัศึกษาท่ีชาํระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายท่ีขอเพิ่มและถอนรายวิชาภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไม่ตอ้งชาํระเงินเพิ่มในกรณีเพิ่มรายวิชาและไม่สามารถถอนเงินคืนไดก้รณีขอถอน

รายวชิา 

หมวด ๔ 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๓  ระยะเวลาการศึกษา 

  ๑๓.๑  นกัศึกษาภาคปกติ 

    ๑๓.๑.๑  หลกัสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)  ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕  ภาค  

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา   

    ๑๓.๑.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)  ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๖  ภาค

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๑.๓ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๔  ภาค

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  

    ๑๓.๑.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๘  ภาค 

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๑.๕ หลกัสูตรปริญญาตรี (๖ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๐  ภาค

การศึกษาปกติ  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า 

  ๑๓.๒  นกัศึกษาภาคพิเศษ 

    ๑๓.๒.๑  หลกัสูตรอนุปริญญา (๓ ปี)  ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๘  ภาคการศึกษา  

และไม่เกิน   ๖  ปีการศึกษา   

    ๑๓.๒.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ใชเ้วลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๐  ภาค

การศึกษา  และไม่เกิน   ๘  ปีการศึกษา 

    ๑๓.๒.๓  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใชเ้วลาศึกษา ไม่นอ้ยกว่า  ๖  ภาค

การศึกษา  และไม่เกิน   ๔  ปีการศึกษา  
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 -๖- 

แลว้รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลยัเพื่อดาํเนินการลงโทษและแจง้โทษให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบ   โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดงัต่อไปน้ี 

   (๑)   ถา้เป็นความผิดประเภททุจริต   ให้ลงโทษโดยให้ไดรั้บ “E” หรือ “F” ใน

รายวิชาที่กระทาํผิดระเบียบการสอบ   ส่วนรายวิชาอื่นที่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนไวใ้ห้ไดผ้ล

การสอบตามท่ีสอบไดจ้ริง   และให้พิจารณาสั่งพกัการศึกษานกัศึกษาผูน้ั้น  ๑  ภาคการศึกษาเป็นอยา่ง

น้อย ในภาคการศึกษาถดัไป หรืออาจใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาก็ได ้

   (๒)   ถา้เป็นความผิดประเภทส่อเจตนาให้ลงโทษโดยให้ไดรั้บ “E” หรือ “F” ใน

รายวิชา   ท่ีกระทาํผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพกัการศึกษานกัศึกษาผูน้ั้นไดไ้ม่เกิน  ๑  

ภาคการศึกษา 

   (๓)   ถา้เป็นความผิดอยา่งอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาในการสอบ 

ใหล้งโทษตามควรแก่ความผดินั้น  แต่จะตอ้งไม่เกินกวา่ระดบัโทษตํ่าสุดของความผดิประเภททุจริต 

   (๔)  ถ้านักศึกษากระทาํผิดหรือร่วมกระทาํผิดอื่นๆที่เกี่ยวกบัการสอบ ให้

คณะกรรมการพิจารณาโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํผิดระเบียบการสอบเป็นผูพ้ิจารณาเสนอการลงโทษต่อ

มหาวทิยาลยัตามควรแก่ความผดินั้น 

   (๕)   การให้พกัการศึกษาของนกัศึกษาตามคาํสั่งของมหาวิทยาลยั  ให้เร่ิมเมื่อ

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่กระทาํผิดนั้น    ทั้งน้ีให้นบัระยะเวลาที่ถูกสั่งพกัการศึกษาเขา้เป็นระยะเวลา

การศึกษาดว้ย 

   (๖)   นกัศึกษาท่ีถูกสั่งพกัการศึกษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพกัการศึกษา 
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หมวด ๖ 

การวดัและประเมินผล 
 

 ข้อ ๑๗  ใหมี้การประเมินผลการศึกษาในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตร เป็น  ๒  ระบบ ดงัน้ี 

 ๑๗.๑ ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น  ๘  ระดบั 

 
 

ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตร ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบได้

ตอ้งไม่ตํ่ากว่า “D ” ถา้นกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า ตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่  

จนกวา่จะสอบได ้  กรณีวิชาเลือกถา้ไดร้ะดบัคะแนนตํ่ากวา่ “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน

ได ้ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถา้ได้

ระดบัคะแนนตํ่ากวา่ “C”  ถือวา่สอบตก  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถา้ไดรั้บการประเมินผล

ตํ่ากวา่  “C” เป็นคร้ังท่ีสอง  ถือวา่พน้สภาพเป็นนกัศึกษา  

กรณีท่ีนกัศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกท่ีสอบไม่ผา่น  รายวิชาท่ี

สอบไม่ผา่นจะไดรั้บการบนัทึกผลการเรียนเป็น “E” 

 ๑๗.๒ ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน กาํหนดสัญลกัษณ์การประเมินผลดงัน้ี 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 

ผา่นดีเยีย่ม 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

PD (Pass with Distinction) 

P (Pass) 

F (Fail) 
  

  ระบบคะแนนน้ีใชส้ําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลกัสูตรบงัคบัให้เรียนเพิ ่มตาม         

ขอ้กาํหนดเฉพาะ และรายวชิาท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้รียนเพิ่ม   

 รายวชิาท่ีไดผ้ลประเมิน “F” นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้

 ข้อ ๑๘  สัญลกัษณ์อ่ืน มีดงัน้ี 

 Au (Audit)   ใชส้าํหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นบัหน่วยกิต 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

         A 

         B+ 

         B 

         C+ 

         C 

         D+ 

         D 

         E 

ดีเยีย่ม 

ดีมาก 

ดี 

ดีพอใช ้

พอใช ้

อ่อน 

อ่อนมาก 

ตก 

๔.๐ 

๓.๕ 

๓.๐ 

๒.๕ 

๒.๐ 

๑.๕ 

๑.๐ 

๐.๐ 

 -๖- 

แลว้รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลยัเพื่อดาํเนินการลงโทษและแจง้โทษให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบ   โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดงัต่อไปน้ี 

   (๑)   ถา้เป็นความผิดประเภททุจริต   ให้ลงโทษโดยให้ไดรั้บ “E” หรือ “F” ใน

รายวิชาที่กระทาํผิดระเบียบการสอบ   ส่วนรายวิชาอื่นที่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนไวใ้ห้ไดผ้ล

การสอบตามท่ีสอบไดจ้ริง   และให้พิจารณาสั่งพกัการศึกษานกัศึกษาผูน้ั้น  ๑  ภาคการศึกษาเป็นอยา่ง

น้อย ในภาคการศึกษาถดัไป หรืออาจใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาก็ได ้

   (๒)   ถา้เป็นความผิดประเภทส่อเจตนาให้ลงโทษโดยใหไ้ดรั้บ “E” หรือ “F” ใน

รายวิชา   ท่ีกระทาํผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพกัการศึกษานกัศึกษาผูน้ั้นไดไ้ม่เกิน  ๑  

ภาคการศึกษา 

   (๓)   ถา้เป็นความผิดอยา่งอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาในการสอบ 

ใหล้งโทษตามควรแก่ความผดินั้น  แต่จะตอ้งไม่เกินกวา่ระดบัโทษตํ่าสุดของความผดิประเภททุจริต 

   (๔)  ถ้านักศึกษากระทาํผิดหรือร่วมกระทาํผิดอื่นๆที่เกี่ยวกบัการสอบ ให้

คณะกรรมการพิจารณาโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํผิดระเบียบการสอบเป็นผูพ้ิจารณาเสนอการลงโทษต่อ

มหาวทิยาลยัตามควรแก่ความผดินั้น 

   (๕)   การให้พกัการศึกษาของนกัศึกษาตามคาํสั่งของมหาวิทยาลยั  ให้เร่ิมเมื่อ

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่กระทาํผิดนั้น    ทั้งน้ีให้นบัระยะเวลาที่ถูกสั่งพกัการศึกษาเขา้เป็นระยะเวลา

การศึกษาดว้ย 

   (๖)   นกัศึกษาท่ีถูกสั่งพกัการศึกษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพกัการศึกษา 
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 -๘- 

 W (Withdraw)   ใชส้ําหรับการบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ยกเลิกรายวิชานั้น  โดย

ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินก่อนกาํหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกวา่ ๒ สัปดาห์  และใชใ้นกรณีท่ีนกัศึกษา   

ลาพกัการศึกษาหรือถูกสั่งให้พกัการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว้  

 I  (Incomplete) ใชส้ําหรับการบนัทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นกัศึกษายงัทาํงาน   

ไม่สมบูรณ์เม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือใชส้าํหรับบนัทึกรายวิชาท่ีนกัศึกษาขาดสอบ นกัศึกษาที่ได ้“I” ตอ้ง

ดาํเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดบัคะแนนให้เสร็จส้ินในภาคการศึกษาถดัไป   การ

เปล่ียนระดบัคะแนน “I”  ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 (๑)   กรณีนกัศึกษายงัทาํงานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผูส้อนหรือไม่สามารถส่งงานได ้

ตามเวลาท่ีกาํหนดให้ผูส้อนพิจารณาผลงานท่ีคา้งอยู่เป็นศูนย ์และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจาก

คะแนนท่ีมีอยูภ่ายในภาคการศึกษาถดัไป 

 (๒)   กรณีนกัศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลยัไม่อนุญาตให้สอบหรือมหาวิทยาลยั

อนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายในภาคการศึกษาถดัไป นายทะเบียนจะเปล่ียนผลการศึกษาเป็น “E” 

หรือ “F”  โดยอตัโนมติั 

 (๓)   นกัศึกษาท่ีไดรั้บผลการเรียนเป็น “I”  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยและดาํเนินการ

แก ้“I”  ในภาคการศึกษาถดัไปตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

 ข้อ ๑๙  รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การศึกษา ใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็น   “P” 

 ข้อ ๒๐  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะลงทะเบียนเรียนรายวชิาซํ้ า

กับรายวิชาท่ีศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซํ้ าให้เวน้การนับหน่วยกิตเพื่อ

พิจารณาวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่

 ข้อ ๒๑  การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 

 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค และค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม 2 

ตาํแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาํหรับรายวชิาท่ียงัมีผลการศึกษาเป็น “I” ไม่นาํหน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉล่ีย 

 ๒๑.๑  กรณีท่ีสอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบงัคบั ให้นาํหน่วยกิตของรายวิชาท่ี

สอบตกมาคิดค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 ๒๑.๒  กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ ากบัรายวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียนวิชาท่ี

ระบุไวใ้นหลกัสูตรท่ีเทียบเท่า ใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรก

เท่านั้น 
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 -๙- 

หมวด ๗ 

การขอโอนรายวชิาและยกเว้นรายวชิา 
 

 ข้อ  ๒๒   การรับโอน    การพิจารณารับโอนให้อยูใ่นดุลยพินิจของอธิการบดีหรือรอง

อธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายโดยการเสนอของคณะท่ีรับโอน 

 ข้อ  ๒๓   เกณฑก์ารเทียบรายวชิาเพื่อขอยกเวน้การเรียนรายวชิา 

  ๒๓.๑  การเทียบรายวชิาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของโปรแกรมวิชาและคณะ   และอนุมติัโดย

มหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีตอ้งไม่ไดรั้บการพิจารณาใหย้กเวน้รายวชิานั้นๆมาก่อน 

  ๒๓.๒  การเทียบรายวชิาในลกัษณะเทียบเป็นกลุ่มวชิา  การเทียบโอนจากประสบการณ์

การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอธัยาศยั  ใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

  ๒๓.๓  นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอโอนหรือขอเทียบรายวิชาเรียนเพื่อยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนรายวิชา

นั้นๆ ให้ดาํเนินการขอเทียบรายวิชาเรียนต่อคณบดีที่นักศึกษานั้นสังกดั หรือคณะกรรมการท่ี

มหาวทิยาลยัแต่งตั้งภายในภาคการศึกษาแรกท่ีมหาวทิยาลยัรับเขา้ศึกษา 
 

หมวดที ่๘ 

การลา  การลาพกัการศึกษา  การลาออก 
 

 ข้อ ๒๔  การลา 

  ๒๔.๑  การลาป่วย  ลากิจ  ท่ีไม่เกิน ๑๕ วนั  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา  ใน

การอนุมติั  หากเกินจากน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดี  และไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยั  การ

อนุมติัจะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

  ๒๔.๒  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ลาจะมีสิทธ์ิไดรั้บการผอ่นผนัดา้นการสอบ  และ

การนบัเวลาเรียน 

 ข้อ ๒๕  การลาพกัการศึกษา 

  ๒๕.๑  นกัศึกษายืน่คาํร้องขอลาพกัการศึกษาหรือรักษาสถานภาพไดใ้นกรณีใดกรณี

หน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

   ๒๕.๑.๑  ถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหาร 

   ๒๕.๑.๒  ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวทิยาลยั

เห็นสมควรสนบัสนุน 

   ๒๕.๑.๓  ประสบอุบติัเหตุ   ภยนัตราย  หรือเจบ็ป่วย   จนไม่สามารถศึกษาต่อไป

ใหไ้ดผ้ลดีได ้

   ๒๕.๑.๔  เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 -๘- 

 W (Withdraw)   ใชส้ําหรับการบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ยกเลิกรายวิชานั้น  โดย

ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินก่อนกาํหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกวา่ ๒ สัปดาห์  และใชใ้นกรณีท่ีนกัศึกษา   

ลาพกัการศึกษาหรือถูกสั่งให้พกัการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว้  

 I  (Incomplete) ใชส้ําหรับการบนัทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นกัศึกษายงัทาํงาน   

ไม่สมบูรณ์เม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือใชส้าํหรับบนัทึกรายวิชาท่ีนกัศึกษาขาดสอบ นกัศึกษาที่ได ้“I” ตอ้ง

ดาํเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดบัคะแนนให้เสร็จส้ินในภาคการศึกษาถดัไป   การ

เปล่ียนระดบัคะแนน “I”  ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 (๑)   กรณีนกัศึกษายงัทาํงานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผูส้อนหรือไม่สามารถส่งงานได ้

ตามเวลาท่ีกาํหนดให้ผูส้อนพิจารณาผลงานท่ีคา้งอยู่เป็นศูนย ์และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจาก

คะแนนท่ีมีอยูภ่ายในภาคการศึกษาถดัไป 

 (๒)   กรณีนกัศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลยัไม่อนุญาตให้สอบหรือมหาวิทยาลยั

อนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายในภาคการศึกษาถดัไป นายทะเบียนจะเปล่ียนผลการศึกษาเป็น “E” 

หรือ “F”  โดยอตัโนมติั 

 (๓)   นกัศึกษาท่ีไดรั้บผลการเรียนเป็น “I”  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยและดาํเนินการ

แก ้“I”  ในภาคการศึกษาถดัไปตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

 ข้อ ๑๙  รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การศึกษา ใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็น   “P” 

 ข้อ ๒๐  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะลงทะเบียนเรียนรายวชิาซํ้ า

กับรายวิชาท่ีศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซํ้ าให้เวน้การนับหน่วยกิตเพื่อ

พิจารณาวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่

 ข้อ ๒๑  การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 

 ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค และค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม 2 

ตาํแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาํหรับรายวชิาท่ียงัมีผลการศึกษาเป็น “I” ไม่นาํหน่วยกิตมารวมเป็นตวัหารเฉล่ีย 

 ๒๑.๑  กรณีท่ีสอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบงัคบั ให้นาํหน่วยกิตของรายวิชาท่ี

สอบตกมาคิดค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

 ๒๑.๒  กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ ากบัรายวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียนวิชาท่ี

ระบุไวใ้นหลกัสูตรท่ีเทียบเท่า ใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรก

เท่านั้น 
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 -๑๐- 

  ๒๕.๒  การลาพกัการศึกษา  กระทาํไดค้ร้ังละไม่เกิน  ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกนั   ถา้

จาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาต่อใหย้ืน่คาํร้องใหม่   การลาพกัการศึกษาทุกคร้ังตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก

มหาวทิยาลยั 

  ๒๕.๓  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนกัศึกษา 

 ข้อ ๒๖  การลาออกและการพน้สภาพนกัศึกษา 

  ๒๖.๑  การลาออกจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

  ๒๖.๒  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 

   ๒๖.๒.๑  ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนกัศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกนั 

   ๒๖.๒.๒  มีผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ระบุในระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครวา่

ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา   ปริญญาตรี   และปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๒๖.๒.๓  ประพฤติปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร               

วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา    
 

หมวด ๙ 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ข้อ ๒๗  การขอรับและอนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ๒๗.๑   นกัศึกษาที่จะมีสิทธ์ิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ตอ้งศึกษารายวิชาต่างๆ

ครบถว้น และผา่นเกณฑ์อื่นตามขอ้กาํหนดและระเบียบของมหาวิทยาลยั โดยมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตลอดหลกัสูตร   ตั้งแต่ ๒.๐๐ ข้ึนไป   และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัตามจาํนวนปีท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร ทั้งน้ี  ยกเวน้ผูไ้ดรั้บการเทียบโอนรายวชิา 

  ๒๗.๒   นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์ตาม

ขอ้กาํหนดและระเบียบของมหาวิทยาลยั แต่ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา่ ๒.๐๐ อาจขอรับ

อนุปริญญาได ้ ทั้งน้ีตอ้งไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ ๑.๘๐ 

  ๒๗.๓    ใหน้กัศึกษายื่นคาํร้องแสดงความจาํนงขอรับปริญญา  หรืออนุปริญญาต่ออาจารย์

ท่ีปรึกษาและคณบดีตามลาํดบัภายใน ๓๐ วนั   นบัแต่วนัเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาคาด

วา่จะสอบไดห้น่วยกิตครบถว้นตามหลกัสูตร 

  ๒๗.๔    นกัศึกษาจะตอ้งชาํระหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัให้เรียบร้อยเสร็จส้ินก่อน   

จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ๒๗.๕   นกัศึกษาท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บปริญญาหรืออนุปริญญา จะตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีไม่ขดัต่อระเบียบของมหาวทิยาลยัและวนิยัของนกัศึกษา 

  ๒๗.๖    สภามหาวทิยาลยั  เป็นผูพ้จิารณาอนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญา 
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 -๑๑- 

 ข้อ ๒๘  การใหป้ริญญาเกียรตินิยม 

  ๒๘.๑  คุณสมบติัดา้นการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

   ๒๘.๑.๑  สอบไดร้ายวชิาเฉพาะดา้น ไม่ตํ่ากวา่ “C”  ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือ

ไม่ได ้“F“  ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 

   ๒๘.๑.๒  สอบไดร้ายวชิาในหมวดวชิาอ่ืนๆไม่ตํ่ากวา่ “C” และอาจไดรั้บผลการ

ประเมินบางรายวชิาในระดบัคะแนน “D”  ไดไ้ม่เกิน ๒ รายวชิา 

   ๒๘.๑.๓  ไม่เคยเรียนซํ้ ารายวชิาใดเพื่อเปล่ียนค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

   ๒๘.๑.๔ ไม่เคยเรียนซํ้ าเพื่อนบัหน่วยกิตในรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนโดยไม่นบั

หน่วยกิต (Audit)  มาก่อน 

   ๒๘.๑.๕  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ๓.๖๐ ข้ึนไปสาํหรับเกียรตินิยมอนัดบั

หน่ึง  และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ๓.๒๕   ข้ึนไป   สาํหรับเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

         กรณีศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ตอ้งไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียตาม

เกณฑใ์นวรรคแรกทั้งในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดบัปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 

   ๒๘.๑.๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไม่เกินจาํนวนปีท่ีระบุไวใ้นหลักสูตร                   

นกัศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดทา้ยของหลกัสูตร  ไม่มีสิทธ์ิ

ไดรั้บเกียรตินิยม 

  ๒๘.๒ คุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรม นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมจะตอ้ง

เป็นผูมี้ความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยั  

 ข้อ ๒๙  รางวลัการเรียนดี 

  นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัการเรียนดี  จะตอ้งมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุดแต่ละ

สาขาวชิาทั้งน้ีตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๓.๖๐ และตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ ๒๘.๒ 
 

หมวด  ๑๐ 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

 ข้อ  ๓๐  อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 

  ๓๐.๑  ให้คาํแนะนาํดา้นการเรียนและวิธีเรียนของนกัศึกษาให้ถูกตอ้งตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนดไว ้

  ๓๐.๒  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้พบ เพื่อใหค้าํปรึกษาหารือ   

  ๓๐.๓  ให้คาํแนะนาํในการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา  การเปล่ียนรายวิชา           

การเพิ่ม-ถอนรายวชิา  การยกเวน้รายวชิา   ใหค้าํปรึกษา  และติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา 

  ๓๐.๔   พิจารณาคาํร้องต่างๆ ของนกัศึกษา และดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 

  ๓๐.๕   ดูแลความประพฤติของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนดไว ้ในกรณีท่ีนกัศึกษากระทาํผิดวินยัเป็นหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาในการดูแลแกไ้ข หากไม่

 -๑๐- 

  ๒๕.๒  การลาพกัการศึกษา  กระทาํไดค้ร้ังละไม่เกิน  ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกนั   ถา้

จาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาต่อใหย้ืน่คาํร้องใหม่   การลาพกัการศึกษาทุกคร้ังตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก

มหาวทิยาลยั 

  ๒๕.๓  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนกัศึกษา 

 ข้อ ๒๖  การลาออกและการพน้สภาพนกัศึกษา 

  ๒๖.๑  การลาออกจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

  ๒๖.๒  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 

   ๒๖.๒.๑  ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนกัศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกนั 

   ๒๖.๒.๒  มีผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ระบุในระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครวา่

ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา   ปริญญาตรี   และปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๒๖.๒.๓  ประพฤติปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร               

วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา    
 

หมวด ๙ 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ข้อ ๒๗  การขอรับและอนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ๒๗.๑   นกัศึกษาที่จะมีสิทธ์ิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ตอ้งศึกษารายวิชาต่างๆ

ครบถว้น และผา่นเกณฑ์อื่นตามขอ้กาํหนดและระเบียบของมหาวิทยาลยั โดยมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตลอดหลกัสูตร   ตั้งแต่ ๒.๐๐ ข้ึนไป   และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัตามจาํนวนปีท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร ทั้งน้ี  ยกเวน้ผูไ้ดรั้บการเทียบโอนรายวชิา 

  ๒๗.๒   นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์ตาม

ขอ้กาํหนดและระเบียบของมหาวิทยาลยั แต่ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา่ ๒.๐๐ อาจขอรับ

อนุปริญญาได ้ ทั้งน้ีตอ้งไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวา่ ๑.๘๐ 

  ๒๗.๓    ใหน้กัศึกษายื่นคาํร้องแสดงความจาํนงขอรับปริญญา  หรืออนุปริญญาต่ออาจารย์

ท่ีปรึกษาและคณบดีตามลาํดบัภายใน ๓๐ วนั   นบัแต่วนัเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาคาด

วา่จะสอบไดห้น่วยกิตครบถว้นตามหลกัสูตร 

  ๒๗.๔    นกัศึกษาจะตอ้งชาํระหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีต่อมหาวทิยาลยัให้เรียบร้อยเสร็จส้ินก่อน   

จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ๒๗.๕   นกัศึกษาท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บปริญญาหรืออนุปริญญา จะตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีไม่ขดัต่อระเบียบของมหาวทิยาลยัและวนิยัของนกัศึกษา 

  ๒๗.๖    สภามหาวทิยาลยั  เป็นผูพ้จิารณาอนุมติัปริญญาหรืออนุปริญญา 
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 -๑๒- 

ปรับปรุงให้ดีข้ึนให้รายงานให้คณบดีทราบ เพื่อพิจารณานาํเสนอรองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย

พิจารณา 
 

หมวดที ่ ๑๑ 

บททัว่ไป 
 

 ข้อ  ๓๑   ใหม้หาวทิยาลยัประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ  ๑  คร้ัง  

และใหน้าํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและพิจารณาจดัผูส้อน 

 ข้อ ๓๒  ใหมี้การวจิยัเพื่อติดตามและประเมินผลหลกัสูตรทุกๆ  ๕  ปี 

 ข้อ ๓๓  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  มีอาํนาจสั่งการในการออกระเบียบ

ประกาศหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้บงัคบั  และเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช ้

ขอ้บงัคบัน้ี 

 

  ประกาศ ณ  วนัท่ี    ๑๗   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

 

 

 

พลอากาศเอก 

(วรีะ  กิจจาทร) 

    นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตร(ีตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อใหการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบเพ่ือเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี   และ
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) นับจากวันท่ีประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท่ีทําการ

ปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการการจัด

การศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการอ่ืนใดท่ีไมใชนักศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
“ ภาคการศึกษาฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งโดย

คําแนะนําของคณบดีเพ่ือใหทําหนาท่ีแนะนํานักศึกษาและใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอ่ืนๆ
“ศูนยบริการการศึกษา” หมายความวา ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ท่ีตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การประเมินผลการศึกษา

ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะตองทํา
ตลอดภาคการศึกษาดวยวิธีตางๆ  เชน การสอบยอย  การรายงาน  การทํางานกลุม  การสอบกลางภาค
และมีการสอบปลายภาคเรียน   โดยคิดคะแนนเก็บระหวางภาคใหอยูในระหวางรอยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เวนแต
รายวิชาท่ีกําหนดใหประเมินในลักษณะอ่ืนนอกจากการสอบปลายภาค

๕.๑ ผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค

 -๑๒- 

ปรับปรุงให้ดีข้ึนให้รายงานให้คณบดีทราบ เพื่อพิจารณานาํเสนอรองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย

พิจารณา 
 

หมวดที ่ ๑๑ 

บททัว่ไป 
 

 ข้อ  ๓๑   ใหม้หาวทิยาลยัประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ  ๑  คร้ัง  

และใหน้าํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและพิจารณาจดัผูส้อน 

 ข้อ ๓๒  ใหมี้การวจิยัเพื่อติดตามและประเมินผลหลกัสูตรทุกๆ  ๕  ปี 

 ข้อ ๓๓  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  มีอาํนาจสั่งการในการออกระเบียบ

ประกาศหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้บงัคบั  และเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช ้

ขอ้บงัคบัน้ี 

 

  ประกาศ ณ  วนัท่ี    ๑๗   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

 

 

 

พลอากาศเอก 

(วรีะ  กิจจาทร) 

    นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
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๒

๕.๑.๑ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ตองยื่น

คํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียน   โดยยื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกอนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห   เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเขาสอบ
นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ

๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ 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

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือ
วาสอบไดตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา ตองลงทะเบียนและเรียน
ใหม จนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนได สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ถา
ไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการ
ประเมินผลต่าํกวา “C” เปนครั้งท่ีสอง ถือวาพนสภาพเปนนักศึกษา

กรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกท่ีสอบไมผาน
รายวิชาท่ีสอบไมผานจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน “E”

๕.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

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

ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน
A
B+

B
C+

C
D+

D
E

ดีเยี่ยม
ดีมาก

ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐
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๓

รายวิชาท่ีไดผลประเมิน “ F ” นักศึกษาตองลงทะเบยีนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการศึกษา ใหไดผลการประเมินเปน “P”

ขอ ๖ สัญลักษณอ่ืน มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดย

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห  และใชในกรณีท่ีนักศึกษา ลา
พักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว

I  (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน
ไมสมบูรณเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือใชสําหรับบันทึกรายวิชาท่ีนักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตอง
ดําเนินการขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การ
เปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได ตาม
เวลาท่ีกําหนดใหผูสอนพิจารณาผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย และสงผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมี
อยูภายในภาคการศึกษาถัดไป

(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหสอบหรือมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “E”
หรือ “F” โดยอัตโนมัติ

(๓) นักศึกษาท่ีไดรับผลการเรียนเปน “I” ในภาคการศึกษาสุดทายและดําเนินการแก
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๗ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม 2

ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาท่ียังมีผลการศึกษาเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
๗.๑ กรณีท่ีสอบตกท้ังรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ใหนําหนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบ

ตกมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาท่ี

ระบุไวในหลักสูตรท่ีเทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนครั้งแรก
เทานั้น

ขอ ๘ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื ่อง) จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาท่ีศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู

ขอ ๙ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบ
การสอบใหคณะกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแลว
รายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ   โดยมี
แนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้

๙.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริต เชน  สงกระดาษคําตอบใหเพ่ือน  สอบแทนกัน
หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบ
การสอบ สวนรายวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไวใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง   และให

๒

๕.๑.๑ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ตองยื่น

คํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียน   โดยยื่นท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกอนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห   เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเขาสอบ
นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ

๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ 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

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือ
วาสอบไดตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา ตองลงทะเบียนและเรียน
ใหม จนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนได สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ถา
ไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการ
ประเมินผลต่าํกวา “C” เปนครั้งท่ีสอง ถือวาพนสภาพเปนนักศึกษา

กรณีท่ีนักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนรายวิชาเลือกท่ีสอบไมผาน
รายวิชาท่ีสอบไมผานจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน “E”

๕.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน

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

ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน
A
B+

B
C+

C
D+

D
E

ดีเยี่ยม
ดีมาก

ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน

ออนมาก
ตก

๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐
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๔

จารณาสั ่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั ้น ๑ ภาคการศึกษาเปนอยางนอยในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได

๙.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพ่ือนลอกคําตอบ   การ
โนตยอเขาหองสอบ  แตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาท่ี
กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา

๙.๓ ถาเปนความผิดอยางอื่นตามที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น  แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต

๙.๔ ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตาม
ควรแกความผิดนั้น

๙.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มเม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีกระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน   ท้ังนี้ใหนับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพัก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา

ขอ ๑๐ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา

ขอ ๑๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบถวนตามท่ีหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยกําหนด

รวมท้ังการผานเกณฑตามขอกําหนดตางๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ ไมติดคางระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑.๕ ผานการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ

คอมพิวเตอรตามเกณฑท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาดังนี้

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

นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษา  และ

ไมเกิน ๖ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษา  และ

ไมเกิน ๘ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษา ไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษา  และ

ไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๓ ภาคการศึกษา

และไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ ภาคการศึกษา

และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา

ขอ ๑๒ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกตแิละนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา เม่ืออยูในเกณฑ

ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๒.๑ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ภาคท่ี ๒ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๑๒.๒ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา๑.๘๐ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ

ภาคท่ี ๔ ท่ี ๖ ท่ี ๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๖ ท่ี ๙ ท่ี ๑๒ สําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ

๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา ๑.๘๐

๑๒.๔ ไมผานการประเมินรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณ
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเปนครั้งท่ี ๒

๑๒.๕ เปนผูขาดคุณสมบัติการเปนนักศึกษา
๑๒.๖ นักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลา

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๗ นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   โดย

ไมไดยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา   และชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปน      นักศึกษา
๑๒.๘ นักศึกษาท่ีใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใน

ขอ ๑๑.๖
๑๒.๙ นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย

นักศึกษา
ท้ังนี้การนับภาคการศึกษาท่ีเรียนใหนับรวมภาคการศึกษาท่ีมีการรักษาสภาพนักศึกษา  หรือให

พักการศึกษาดวย

๔

จารณาสั ่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั ้น ๑ ภาคการศึกษาเปนอยางนอยในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได

๙.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพ่ือนลอกคําตอบ   การ
โนตยอเขาหองสอบ  แตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาท่ี
กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา

๙.๓ ถาเปนความผิดอยางอื่นตามที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น  แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต

๙.๔ ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตาม
ควรแกความผิดนั้น

๙.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มเม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีกระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน   ท้ังนี้ใหนับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพัก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา

ขอ ๑๐ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา

ขอ ๑๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบถวนตามท่ีหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยกําหนด

รวมท้ังการผานเกณฑตามขอกําหนดตางๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ ไมติดคางระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑.๕ ผานการประเมินความสามารถทางทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ

คอมพิวเตอรตามเกณฑท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาดังนี้

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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๖

ขอ ๑๓ เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๑๑.๖ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษา

นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผานเกณฑตามขอกําหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได ท้ังนี้
ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา ๑.๘๐

ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

๑๔.๑.๑ สอบไดรายวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “F“ ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน

๑๔.๑.๒ สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆไมต่ํากวา “C” และอาจไดรับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ไดไมเกิน ๒ รายวิชา

๑๔.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไมเคยเรียนซ้ําเพ่ือนับหนวยกิตในรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวย

กิต (Audit) มากอน
๑๔.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ข้ึนไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ข้ึนไป   สําหรับเกียรตินิยมอันดบัสอง
กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตาม

เกณฑในวรรคแรกท้ังในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและในระดับปริญญาตร(ีตอเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปท่ีระบุไวในหลักสูตร นักศึกษา

ภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร  ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติ
นิยม

๑๔.๒ คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตอง
เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ รางวัลการเรียนดี
นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับรางวัลการเรียนดี จะตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแตละ

สาขาวิชาท้ังนี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ และตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๒
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัตผิลการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหา

จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวย การยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีกําหนดโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสถาบันอุดมศึกษายึดเปน
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
ศึกษาท่ัวไป  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการยกเวน
การศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๙ "

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปน
ตนไป

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่งใดท่ีเก่ียวกับการยกเวนการศึกษารายวิชา  ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)” หมายความวา  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน" หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา  การนําหนวยกิตของรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้      และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว และหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน

ขอ ๕ ผูมีสิทธิขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๖

ขอ ๑๓ เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือทําคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๑๑.๖ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษา

นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผานเกณฑตามขอกําหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได ท้ังนี้
ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา ๑.๘๐

ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

๑๔.๑.๑ สอบไดรายวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “F“ ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน

๑๔.๑.๒ สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆไมต่ํากวา “C” และอาจไดรับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ไดไมเกิน ๒ รายวิชา

๑๔.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไมเคยเรียนซ้ําเพ่ือนับหนวยกิตในรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวย

กิต (Audit) มากอน
๑๔.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ข้ึนไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ข้ึนไป   สําหรับเกียรตินิยมอันดบัสอง
กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตาม

เกณฑในวรรคแรกท้ังในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและในระดับปริญญาตร(ีตอเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปท่ีระบุไวในหลักสูตร นักศึกษา

ภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร  ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติ
นิยม

๑๔.๒ คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตอง
เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ รางวัลการเรียนดี
นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับรางวัลการเรียนดี จะตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดแตละ

สาขาวิชาท้ังนี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ และตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๒
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัตผิลการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหา

จากการใชระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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- ๒ -

(๒) สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผานการศึกษาอบรมท่ีมีเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงเทียบเคียงไดกับรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอ ๖ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา

(๑) เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับการยกเวนการศึกษารายวิชา        ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต และจะตองเลือกวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   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 โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลว

กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเลือกเรียน ๒ รายวิชาๆ
ละ ๓ หนวยกิต รวม ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลว

(๒) ในกรณีท่ีไดเคยศึกษารายวิชาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาใดๆ ใหเลือกเรียน
รายวิชาในกลุมวิชาท่ีเหลือ เพ่ือใหจํานวนหนวยกิตครบ ๑๘ หนวยกิต

(๓) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา  โดยใชอักษรยอ "P" ( Pass ) ในชองระดับคะแนน

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง   เปนผูมีอํานาจพิจารณาเพ่ือเสนออนุมัติการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา

ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจสั่งการในการออกประกาศหรือ
แนวปฏบิัติเก่ียวกับระเบียบ  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมยของมาตรา 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 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการโอนผล
การศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘ "

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปน
ตนไป

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  คําสั่งใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษา
รายวิชา  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท่ีทําการปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการการจัด

การศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการอ่ืนใดท่ีไมใชนักศึกษาภาคปกติ
"มหาวิทยาลัยอ่ืน" หมายความวา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง

"การโอนผลการศึกษา" หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช  โดยไมตองศึกษา
รายวิชานั้นอีก

"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาท่ีเคยศึกษาใน
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน

"การประเมินผล" หมายความวา การสอบภาคทฤษฎี  หรือการสอบสัมภาษณ  หรือการ
สอบภาคปฏิบัติในรายวิชา  หรือการนําเสนอแฟมสะสมผลงาน  หรือการนําเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวารายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ขอโอนผลการศึกษา  ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ตอไปนี้

- ๒ -

(๒) สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผานการศึกษาอบรมท่ีมีเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงเทียบเคียงไดกับรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอ ๖ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา

(๑) เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับการยกเวนการศึกษารายวิชา        ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต และจะตองเลือกวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   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 โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลว

กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเลือกเรียน ๒ รายวิชาๆ
ละ ๓ หนวยกิต รวม ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลว

(๒) ในกรณีท่ีไดเคยศึกษารายวิชาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาใดๆ ใหเลือกเรียน
รายวิชาในกลุมวิชาท่ีเหลือ เพ่ือใหจํานวนหนวยกิตครบ ๑๘ หนวยกิต

(๓) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา  โดยใชอักษรยอ "P" ( Pass ) ในชองระดับคะแนน

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง   เปนผูมีอํานาจพิจารณาเพ่ือเสนออนุมัติการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา

ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจสั่งการในการออกประกาศหรือ
แนวปฏบิัติเก่ียวกับระเบียบ  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๒

(๑) ผูท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมาแลว  และยังไมสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับเดิมอีก

(๒) ผูท่ีเคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(๓) ผูท่ีขอยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน
(๔) ผูท่ีเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใช

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ

(๕) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเขาศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี

ขอ ๖ เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา
(๑) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษ

ตามโครงการอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง
(๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
(๓) การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอ

โอนผลการศึกษา
(๔) การรับยาย ตองไมมีรายวิชาท่ีผลการเรียนเปน “I”  (Incomplete)

ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๔) ผูท่ีศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ผูที่มีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  หรือการ

บริหารจัดการ  และการประกอบอาชีพท่ีเทียบไดในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆจากหนวยงานตางๆ ท้ังใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ

ขอ ๘ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา
(๑) ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา C
(๒) การขอยกเวนการศึกษาของผู ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย การฝ กอาช ีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ให อธ ิการบดีแต งตั ้ง
คณะกรรมการกําหนดวิธีการประเมินผลเพ่ือขอยกเวนการศึกษารายวิชา และจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย

(๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง  ใหยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๘ (๑) และขอ ๙ มาพิจารณา

(๔) จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการศึกษา รวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิต ซ่ึงกําหนดไวในโปรแกรมวิชาหรือสาขาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเม่ือไดรับการยกเวน
แลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
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๓

(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา  โดยใชอักษรยอ "P" ในชองระดับคะแนน  สวนผูท่ีไดรับการยกเวนผลการศึกษาตามขอ ๘ (๓)

ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยไมตองบันทึกผล
การศึกษาเปนรายวิชา

ขอ ๙ รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองสอบได หรือได
ศึกษา ฝกอบรมมาแลวไมเกิน ๑๐ ป  นับถึงวันท่ีเขาศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาค
การศึกษาสุดทายท่ีมีผลการศึกษา   หรือวันสุดทายท่ีศึกษาอบรม

ขอ ๑๐ ผูท่ีจะขอโอนผลการศึกษาและยกเวนผลการศึกษารายวิชา  ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร และตองไมเคยไดรับการพิจารณาการโอนผล
การศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชามากอน

ขอ ๑๑ การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู ท่ีไดรับการโอนผลการศึกษา หรือยกเวน
การศึกษารายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้

(๑) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ทองถ่ิน (กศ.พท.) ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา

(๒) ผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให
นับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต  เปน ๑ ภาคการศึกษา

(๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามขอ ๕ (๑) ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคย
ศึกษาและมีผลการศึกษา  นักศึกษาตามขอ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ใหนับจํานวนภาคการศึกษา
ตอเนื่องกัน

ขอ ๑๒ การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง   เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผล
การศึกษา หรือการยกเวนการศึกษารายวิชา

ขอ ๑๔ ผูไดรับการโอนผลการศึกษาไมเสียสิทธิ์ท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  แตผูท่ีไดรับการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ท้ังนี้  โดยใหเปนไปตามคุณสมบัติของผูไดรับ
เกียรตินิยมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี  และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๑๕ การโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชาที่ดําเนินการไปแลวกอน
ประกาศใชระเบียบฉบับนี้ใหเปนไปโดยสมบูรณ  สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบ
ประกาศหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบ  และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒

(๑) ผูท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมาแลว  และยังไมสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับเดิมอีก

(๒) ผูท่ีเคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(๓) ผูท่ีขอยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน
(๔) ผูท่ีเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใช

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ

(๕) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเขาศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี

ขอ ๖ เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา
(๑) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษ

ตามโครงการอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง
(๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตร(ีตอเนื่อง)
(๓) การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอ

โอนผลการศึกษา
(๔) การรับยาย ตองไมมีรายวิชาท่ีผลการเรียนเปน “I”  (Incomplete)

ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ขอยกเวนการศึกษารายวิชา  ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๔) ผูท่ีศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ผูที่มีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  หรือการ

บริหารจัดการ  และการประกอบอาชีพท่ีเทียบไดในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆจากหนวยงานตางๆ ท้ังใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ

ขอ ๘ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา
(๑) ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา C
(๒) การขอยกเวนการศึกษาของผู ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย การฝ กอาช ีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ให อธ ิการบดีแต ง ตั ้ง
คณะกรรมการกําหนดวิธีการประเมินผลเพ่ือขอยกเวนการศึกษารายวิชา และจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย

(๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง  ใหยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๘ (๑) และขอ ๙ มาพิจารณา

(๔) จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการศึกษา รวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิต ซึ่งกําหนดไวในโปรแกรมวิชาหรือสาขาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเม่ือไดรับการยกเวน
แลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา 

ท่ีเขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. 

(โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
สวนทองถ่ิน) เหมาะสมย่ิงข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี             

ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสวนทองถ่ิน) ที่เขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
เปนตนไป จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน หรือคาลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังน้ี 

   ๑.๑ คาธรรมเนียมแรกเขา 
 

คาธรรมเนียมแรกเขา อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท. 

คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
คาปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ 
คาตรวจสุขภาพ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
คาคูมือนักศึกษา ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
คาประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
คาประกันอบุัติเหตุ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
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   ๑.๒ คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 
 

คาลงทะเบียนเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 
อัตราคาลงทะเบียน (บาท) 

ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท. 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๑,๐๐๐ - - 
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๕. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
 - เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐ 
๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๗. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๘. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
 - เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ๒๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
๑๐. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๑๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ๑๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
๑๓. หลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต  (สถ.บ.) ๑๓,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศน้ี 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 
 
 
              (รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษา 

ท่ีเขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 

 เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการ
จัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร                   
สวนทองถ่ิน) เหมาะสมย่ิงข้ึน  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗           
จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับนักศึกษาของภาคปกติ ภาค       
กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรสวนทองถ่ิน) ที่เขารับการศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษา ดังน้ี 

 

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 
ภาคปกติ ภาค กศ.พบ. ภาค กศ.พท. 

๑. คาออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษา
ไดแก ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หนังสือ
รับรองตางๆ ประกาศนียบัตร ใบแทนเอกสารตางๆ และเอกสาร
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให 

 
ฉบับละ ๕๐ บาท 

 

๒. คาออกเอกสารตางๆ ที่มหาวิทยาลัยออกใหหลังสําเร็จ
การศึกษาแลว หรือที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว เชน ใบรายงาน
ผลการศึกษา ใบแทนใบเสร็จรับเงิน  หนังสือรับรองตางๆ 
ประกาศนียบัตร  ปริญญาบตัรฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสาร
ตางๆ และเอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให 

ฉบับละ ๑๕๐ บาท 

๓. คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร 
และปริญญาบัตรเกินกวา ๒ ป นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

๔. คาปรับกรณีลงทะเบียนชากวากําหนด แตทั้งน้ีไมเกิน          
๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน 

วันละ ๕๐ บาท 

๕. คาปรับกรณีขอผอนผันหรือขยายเวลาการชําระเงิน แต
ทั้งน้ีไมเกิน ๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน 

วันละ ๕๐ บาท 

๖. คาธรรมเนียมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่นักศึกษาสงคืนหนังสือ สื่อการเรียนหลังวันกําหนดสง ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

วันละ ๕ บาท 
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๒ 

 

๗. คาธรรมเนียมการขอยกเวนผลการศึกษา หนวยกิตละ ๕๐ บาท 

๘. คาธรรมเนียมการขอโอนผลการศึกษา   ๕๐๐ บาท 

๙. คาธร รมเ นียมการออกบัตรประจํา ตัวนัก ศึกษา              
ใหใหมกรณีบัตรหายหรือชํารุด 

๓๐๐ บาท 

๑๐. คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษา 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  ประกาศน้ีใหใชบังคับเฉพาะกับนักศึกษาที่เรียนภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด บรรดาประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ ๓  ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามประกาศน้ี 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 
 
 
                (รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)  
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง   แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค

___________________

เพื่อใหกระบวนการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื ่อง
แนวปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับการสอบไวดังนี้

ขอ ๑ สิทธิ์ในการสอบปลายภาค
๑.๑ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมด
๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น  นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
กอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแต
กรณี

ขอ ๒ การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเขาสอบ
๒.๑ นักศึกษาตองแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ผูใดฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๒ นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาตอกรรมการควบคุมการสอบ

ทุกครั้ง  นักศึกษาท่ีไมมีหลักฐานดังกลาวใหขอการรับรองการเปนนักศึกษาจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ี
สามารถใหการรับรองได

๒.๓ นักศึกษาท่ีเขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออก
นอกหองสอบไดเม่ือการสอบผานไปแลว ๓๐ นาที

๒.๔ นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๒.๕ หามนําตํารา เอกสาร โนตยอ สูตรตางๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณอ่ืนๆ

ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเขาไปในหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
วิชาหรืออาจารยกํากับหองสอบ

๒.๖ หามนําขอสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
๒.๗ หามนักศึกษาทําปฏิกิริยาท่ีสอไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและตอง

ระมัดระวัง ไมใหนักศึกษาคนอ่ืน มีโอกาสคัดลอกคําตอบ
๒.๘ ถานักศึกษาฝาฝนแนวปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังกลาวจะถูกทําโทษทางวินัย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค

กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแตขาดสอบปลายภาคหรือไมไดรับอนุญาตใหเขา หอง
สอบใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรและชัดเจน ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอยางชาท่ีสุด ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนถัดไป   การพิจารณาคํา
รองใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
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๒

นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจนได
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้เทานั้น

๓.๑ เจ็บปวยหนักหรือเขารับการผาตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือ
ได โดยมีใบรับรองแพทยระบุวาเปนการปวยท่ีทําใหไมสามารถมาสอบได

๓.๒ ประสบอุบัติเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บ  หรือตองอยูในท่ีเกิดเหตุเพ่ือแกไขปญหา
๓.๓ บิดามารดาหรือผูปกครองซึ่งใหความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บปวย

อยางหนัก   หรือประสบอุบัติเหตุรายแรง  หรือเสียชีวิต
๓.๔ นักกีฬาทีมชาติที ่ต องไปแขงขันตางประเทศ   หรือนักศึกษาที่ได ร ับทุน

แลกเปลี่ยนท่ีตองเดินทางไปตางประเทศในชวงการสอบ  หรือมีภารกิจท่ีตองไปปฏิบัติตามคําสั่งของ
หนวยงาน  ใหยื่นคํารองทันทีท่ีทราบวาตองเดินทาง

๓.๕ เปนเหตุสุดวิสัยและจะตองนําหลักฐานท่ีเปนทางการมาแสดง
ขอ ๔ บทลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตการสอบ

นักศึกษาท่ีทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดบทลงโทษไวดังนี้
๔.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริตรายแรง เชน สงกระดาษคําตอบใหเพ่ือน  สอบแทนกัน

หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ
และใหพิจารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น ๑ ภาคการศึกษาเปนอยางนอย ในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได

๔.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพ่ือนลอกคําตอบ  การ
โนตยอเขาหองสอบแตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาท่ีกระทําผิด
ระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา หรือใหอยูในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย

๔.๓ ถาเปนความผิดอยางอ่ืนตามท่ีระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น  แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต

๔.๔ ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควร
แกความผิดนั้น

๔.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ใหเริ่มเม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีกระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ท้ังนี้ใหนับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพัก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย

๔.๖ นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

ประกาศ  ณ   วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง   แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค

___________________

เพื่อใหกระบวนการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื ่อง
แนวปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับการสอบไวดังนี้

ขอ ๑ สิทธิ์ในการสอบปลายภาค
๑.๑ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมด
๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น  นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
กอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแต
กรณี

ขอ ๒ การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเขาสอบ
๒.๑ นักศึกษาตองแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ผูใดฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๒ นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาตอกรรมการควบคุมการสอบ

ทุกครั้ง  นักศึกษาท่ีไมมีหลักฐานดังกลาวใหขอการรับรองการเปนนักศึกษาจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ี
สามารถใหการรับรองได

๒.๓ นักศึกษาท่ีเขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออก
นอกหองสอบไดเม่ือการสอบผานไปแลว ๓๐ นาที

๒.๔ นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๒.๕ หามนําตํารา เอกสาร โนตยอ สูตรตางๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณอ่ืนๆ

ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทติดตัวเขาไปในหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
วิชาหรืออาจารยกํากับหองสอบ

๒.๖ หามนําขอสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
๒.๗ หามนักศึกษาทําปฏิกิริยาท่ีสอไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและตอง

ระมัดระวัง ไมใหนักศึกษาคนอ่ืน มีโอกาสคัดลอกคําตอบ
๒.๘ ถานักศึกษาฝาฝนแนวปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังกลาวจะถูกทําโทษทางวินัย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค

กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบแตขาดสอบปลายภาคหรือไมไดรับอนุญาตใหเขา หอง
สอบใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรและชัดเจน ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอยางชาท่ีสุด ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนถัดไป   การพิจารณาคํา
รองใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
คํารองทั่วไป 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง ....................................................................................................... 

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ..............................................................................................  

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ......................................................................................................................... 
นักศึกษา  ภาคปกต ิ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............... 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 .............................................................. หมูท่ี ……...  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา .................................................. 
เหตุผลในการยื่นคํารอง ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      

   ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง 

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

 

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  .........................................................................  

 

การย่ืนแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้  
 

 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ................................................... 
......................................................................................................... 

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ 
.......................................................................................................... 

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
.......................................................................................................... 

ลงนาม ........................................................................... 

 

 

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

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 

 

       อนุญาต    ไมอนุญาต……………………………….. 
 
 

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

แบบ พน. ๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิม - ถอนรายวิชา  

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 
เรื่อง   ขอเปล่ียนแปลงเพ่ิม – ถอนรายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ /  ........................ 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สิ่งที่แนบมาดวย  ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕) 

        ๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปร๊ินททาง web – site : www.pnru.ac.th       
        ๓. กรณีที่นักศึกษาเพ่ิม – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวิชา  (ปริ๊นทตารางเรียนที่เปลี่ยนแปลงแลว) 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)........................................................................................................................................................................................ 
นักศึกษา  ภาคปกติ    ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ................. 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 ..................................................................................... หมูท่ี ……...  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ...................................................................................... 
มีความประสงคขอเปล่ียนแปลงเพ่ิม – ถอนรายวิชาดังตอไปนี้      

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

        

หมายเหตุ   กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาท่ีขอเพ่ิมใหชัดเจน ลงดานลางนี ้

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........ 
รายวิชาท่ีถอน 

ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 
ชื่ออาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (เขียนตัวบรรจง) 

       

       

       

       
 

หมายเหตุ  นกัศึกษาตอ้งถอนรายวิชาทางเว็บไซตเ์ท่านั้น 

เมือ่ขา้พเจา้เปลีย่นแปลงรายวิชาขา้งตน้ในภาคการศึกษานี้ แลว้  ขา้พเจา้จะลงทะเบียนรวมทั้งส้ิน จํานวน.................................หน่วยกิต 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

             ลงช่ือ ............................................................................. ผูย้ืน่คํารอ้ง 

                                                                     เบอรโ์ทรศพัทที์่สามารถติดต่อได.้.................................................................................................... 

 
 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ................................................... 
......................................................................................................... 

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ 
................................................................................................................ 

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

๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
.......................................................................................................... 

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       อนุญาต    ไมอนุญาต……………………………….. 
 

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

การยื่นคําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาํดับ ดังนี ้

แบบ พน. ๒ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
คํารองทั่วไป 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง ....................................................................................................... 

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ..............................................................................................  

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ......................................................................................................................... 
นักศึกษา  ภาคปกต ิ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............... 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 .............................................................. หมูท่ี ……...  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา .................................................. 
เหตุผลในการยื่นคํารอง ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      

   ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง 

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

 

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  .........................................................................  

 

การย่ืนแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้  
 

 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ................................................... 
......................................................................................................... 

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ 
.......................................................................................................... 

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
.......................................................................................................... 

ลงนาม ........................................................................... 

 

 

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

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 

 

       อนุญาต    ไมอนุญาต……………………………….. 
 
 

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

แบบ พน. ๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 
เร่ือง   ขอเปดหมูเรียนพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ............... / ............................ 
เรียน   รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
สิ่งท่ีสงมาดวย   Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕) 

 

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ....................................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 .................................................................................. หมูท่ี ….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ........................................................................ 
 มีความประสงคขอเปดหมูเรียนพิเศษดังน้ี 

๑.  รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) ............................. 
     วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน .................................................................................... 
     เหตุผลท่ีขอเปดหมูเรียนพิเศษ.............................................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................................................................................. 

     
 
๒.  รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) ............................. 
     วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน .................................................................................... 
     เหตุผลท่ีขอเปดหมูเรียนพิเศษ.............................................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................................................................................. 

     

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

                                                          โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได .................................................................................................. 

 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
....................................................................... 
      ลงนาม..................................................... 

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

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ 
........................................................................           
   ลงนาม ........................................................ 

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

                    ........./...................../…......... 

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

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

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

                ........./...................../….........     

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

หมายเหตุ  :  กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

การยื่นคําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบตามลาํดบั  ดงันี ้

แบบ พน. ๓ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................ 

อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 
เร่ือง   ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ  ประจําภาคการศึกษาท่ี .........../......................... 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด) 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. รุนท่ี ............ 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 .................................................................. หมูท่ี ……..  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................. 

มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพในรายวิชาดังตอไปน้ี 

๑. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ     ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ.    
        เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา.................................................................... 
      ช่ือวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................  
      อาจารยผูสอน .............................................................  เหตุผลท่ีขอเรียนรวม .................................................................................................. 

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

๒. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ     ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ.    
        เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา.................................................................... 
      ช่ือวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................  
      อาจารยผูสอน .............................................................  เหตุผลท่ีขอเรียนรวม .................................................................................................. 

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

๓. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ     ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ.    
        เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา.................................................................... 
      ช่ือวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................  
      อาจารยผูสอน .............................................................  เหตุผลท่ีขอเรียนรวม .................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................................................................  
ในภาคการศึกษานี้ไดลงทะเบียนไปแลว...............หนวยกิต  ขอลงทะเบียนเรียนรวมอีก ...........หนวยกิต   รวมหนวยกิตท้ังหมด..................หนวยกิต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                 ลงช่ือ....................................................................ผูยื่นคํารอง 
 

                                              เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  .................................................................................. 
 

 
 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ................................................... 
......................................................................................................... 

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ 
.......................................................................................................... 

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

๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
.......................................................................................................... 

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       อนุญาต    ไมอนุญาต……………………………….. 
 

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

 

- ๑ - 

แบบ พน. ๔ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ  

การยืน่คํารอ้งใหเ้สนอผ่านความเห็นชอบตามลําดบั  ดงันี้  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง   ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ......................... 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

 
หมายเหตุ   กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาท่ีขอเพ่ิมใหชัดเจน ลงดานลางนี ้

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

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

๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........ 
 
เมื่อขาพเจาเปล่ียนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว  ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมท้ังส้ิน จํานวน.................................หนวยกิต 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
         ลงชื่อ .........................................................................ผูยื่นคํารอง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒ – 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง   ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / .......................... 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สิ่งท่ีแนบมาดวย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ท่ีอาคาร ๔ ช้ัน ๒ หอง ๔๒๕)                       

          ๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th       
          ๓. กรณีท่ีนักศึกษาเพ่ิม – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวิชา  (ปริ๊นทตารางเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงแลว)        

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ....................................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 .......................................................................... หมูท่ี ….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................ 
มีความจําเปนตองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด  ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

๑.  รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) ............................. 
     วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ............................................................... อาจารยผูสอน ...................................................................................... 
     เหตุผลท่ีลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต ............................................................................................................................................................... 
 

๒.  รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) ............................. 
     วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ............................................................... อาจารยผูสอน ...................................................................................... 
     เหตุผลท่ีลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต ...............................................................................................................................................................     

ท้ังนี้ขาพเจาไดดําเนินการลงทะเบียนเรียนมาแลวตามลําดับดังนี้ 
 ๑)  จํานวนหนวยกิตในตารางเรียนปจจุบันท่ีนักศึกษาไดรับจากคณะ .........................................................................................  หนวยกิต 
 ๒)  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาขอเรียนลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑท่ีกําหนด .........................................................................  หนวยกิต 
 ๓)  จํานวนหนวยกิตในตารางเรียนปจจุบัน  จํานวนหนวยกิตท่ีขอลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑท่ีกําหนด ...............................  หนวยกิต 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : หากนักศึกษากรอกขอมูลและแนบหลักฐานไมครบจะถอืวาคํารองไมสมบูรณ 

 
 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ................................................... 
......................................................................................................... 

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

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ 
.......................................................................................................... 

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

๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
.......................................................................................................... 

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       อนุญาต    ไมอนุญาต……………………………….. 
 

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

 
 

 

- ๑ - 
 

แบบ พน. ๕ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

การยืน่คํารอ้งใหเ้สนอผ่านความเห็นชอบตามลาํดบั  ดงัน้ี 

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง   ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ......................... 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

 
หมายเหตุ   กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาท่ีขอเพ่ิมใหชัดเจน ลงดานลางนี ้

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

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

๓. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา................................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........ 
 
เมื่อขาพเจาเปล่ียนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว  ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมท้ังส้ิน จํานวน.................................หนวยกิต 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
         ลงชื่อ .........................................................................ผูยื่นคํารอง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒ – 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง   ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ......................... 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

        

        
 
หมายเหตุ   กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาทีข่อเพ่ิมใหชัดเจน ลงดานลางน้ี 

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

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

เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว  ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

          ลงชื่อ .............................................................................ผูยื่นคํารอง 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒ - 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลงทะเบียนเรียน (สําหรับนักศึกษาตกคาง) 

  วันท่ี ............ เดือน.....................พ.ศ.................. 
เร่ือง   ขอลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาตกคาง ประจําภาคการศึกษาท่ี ............. / ........................ 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สิ่งท่ีสงมาดวย    Baby  Transcript (นักศึกษาขอรับเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ท่ีอาคาร ๔ ช้ัน ๒ หอง ๔๒๖) 

            ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ....................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ................................................................................. หมูท่ี …….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ....................................................................... 

มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียนรวมดังรายวิชาตอไปน้ี   

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ    นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาท่ีขอเพ่ิมใหชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

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.............................ขอเรยีนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ..........ป รุน..........หมู........ 
๖. รหัสวิชา.............................ขอเรียนรวมกับสาขาวิชา............................................................................ภาค.................. ระดับ.......... ป รุน..........หมู........ 
 

รวมหนวยกิตท้ังหมดท่ีนักศึกษาลงทะเบียน .................................หนวยกิต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                                          ลงช่ือ ......................................................................... ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ............................................................................................................................................................ 

 
 

๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา / ฝายวิชาการคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด   

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

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

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

 

ลงนาม ..................................................................... 
                         (                                                ) 

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

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

 

 

ลงนาม ..................................................................... 
       .........../...................../............ 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืน่คํารอ้งใหเ้สนอผ่านความเห็นชอบตามลาํดบั  ดงัน้ี 

แบบ พน. ๖ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง   ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่ีกําหนด ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ......................... 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

        

        
 
หมายเหต ุ  กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาทีข่อเพ่ิมใหชัดเจน ลงดานลางน้ี 

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

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

เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว  ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

          ลงชื่อ .............................................................................ผูยื่นคํารอง 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒ - 
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การยื่นคําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบของผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ(จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน)  

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง  ขอเรียนสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ........................................................................ ประจําภาคการศึกษาท่ี ........... / ................... 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สิ่งท่ีแนบมาดวย  ๑.  สําเนาหนังสือสงตัวเพ่ือขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
                      ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ............................................................................................... 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................  
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ..........................................................................................................................................................................................................  

รายวิชาท่ีขอเรียนสมทบ 
   

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

        

        

หมายเหตุ    นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพ่ิมใหชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

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........ 

รวมหนวยกิตท้ังหมดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน  ................................................ หนวยกิต  

 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................................................................... 
 
 

  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ............................................................................................. 

                                                           ลงนาม.............................................................................. 

 

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

 

แบบ พน. ๗ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา    ภาคการศึกษาท่ี ......... / ..................  

         ขอคืนสถานภาพนักศึกษา       ภาคการศึกษาท่ี  ......... / ..................  

เรียน   รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ  

ส่ิงท่ีสงมาดวย   สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทาย 

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ......................................................................................................................... 
นักศึกษา  ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ....... 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 ............................................................ หมูท่ี ……..  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ...................................................... 
มีความประสงคขอรักษาสถานภาพ สําหรับภาคการศึกษาท่ี ......... / ................. เหตุผลท่ีรักษาสถานภาพ ............................................. 
............................................................................................................................................................................ ..................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      

   ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา .........................................................................  

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีนักศึกษาได้กระทําการรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้แล้ว จะไม่ได้รับสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาท่ีรักษาสถานภาพไว้

 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา .............................................. 

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

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

 

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 

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

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

 

๒. ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

 

๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมท่ี ............................... 
     เลขท่ี ........................................... จํานวน ............................... บาท 

ลงนาม  ....................................................................... 
                            (ดร. ณัฐพล   ชุมวรฐาย)ี 
                      ........... / ....................... / ................ 

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

แบบ พน. ๑๐ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

การยื่นคําร้องให้เสนอผ่านความเห็นชอบของผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ(จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน)  

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง  ขอเรียนสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ........................................................................ ประจําภาคการศึกษาท่ี ........... / ................... 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สิ่งท่ีแนบมาดวย  ๑.  สําเนาหนังสือสงตัวเพ่ือขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
                      ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ............................................................................................... 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................  
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ..........................................................................................................................................................................................................  

รายวิชาท่ีขอเรียนสมทบ 
   

รายวิชาท่ีเพ่ิม 
ชื่อวิชา น(ท-ป) วัน - เวลาเรยีน  หองเรียน 

ชื่ออาจารยผูสอน 
(เขียนตัวบรรจง) 

อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (ลงนาม) 

        

        

        

        

        

หมายเหต ุ   นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพ่ิมใหชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

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........ 

รวมหนวยกิตท้ังหมดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน  ................................................ หนวยกิต  

 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................................................................... 
 
 

  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ............................................................................................. 

                                                           ลงนาม.............................................................................. 

 

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

 

แบบ พน. ๗ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอยกเลิกรายวิชา 

 วันท่ี ................. เดือน...........................พ.ศ................ 

เรื่อง    ขอยกเลิกรายวิชาประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ..........................   

เรียน    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย๑.สําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน  จํานวน ๑ ฉบับ  หรือ 

        ๒.ขอรับหลักฐานใบรับรองการกูยืมฯไดท่ีกองทุนกูยืมฯ อาคาร ๒๐ ชั้น ๒ (สําหรับนักศึกษาใชสิทธิ์เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา) 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)   ............................................................................................................................  
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ................... 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 ................................................................ หมูท่ี …...  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา....................................................... 
มีความประสงคขอยกเลิกรายวิชาดังนี้ 

รายวิชาท่ียกเลิก 
ช่ือวิชา 

ช่ืออาจารยผูสอน อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (เขียนตัวบรรจง) ลงนาม 

     

     

     

     

     

     
 

เม่ือขาพเจาขอยกเลิกรายวิชาขางตนในภาคเรียนนี้แลว ขาพเจาลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น จํานวน .................................. หนวยกิต 
 

     ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง 

                       (........................................................................ ) 
  เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา ...........................................................................................  

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ………………………..………… 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 

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

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

ลงนาม .................................................................... 
 
 
 
                    ............/............................/............ 

หมายเหตุ  : การยกเลิกรายวิชา (W) ตองดําเนินการใหส้ินสุด ๒ สัปดาห กอนวันกําหนดการสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ 

 

 

แบบ พน. ๑๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                                                           คํารองขอยกเวนการศึกษารายวิชา  

                                                                                  วันท่ี ..................เดือน ..................................พ.ศ. ................... 
เร่ือง     ขอยกเวนการศึกษารายวิชา 
เรียน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..............................................................................รหัสประจําตัว .............................................................
ปจจุบันเปนนักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............. 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 ............................................................................................................หมูท่ี ..........................  
คณะ/วิทยาลัย ..................................................................อาจารยท่ีปรึกษา.............................................................................................. มีความประสงค 
จะขอยกเวนการศึกษารายวิชาท่ีเคยศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดิม คือ(ช่ือสถาบัน) ....................................................................................................
หลักสูตร ..................................................................................... สาขาวิชา/วิชาเอก ............................................................................................................ 
กอนเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจาณา ดังน้ี 
     สําเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) (จากสถาบันเดิม) 

 คําบรรยายรายวิชาท่ีขอยกเวนการศึกษารายวิชา(เฉพาะจากสถาบันอ่ืน ท่ีไมใชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 

ลํา
ดับ 

รายวิชาท่ีขอเทียบจากสถาบัน/มหาวิทยาลัย
....................................................................................... 

เทียบเทารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ผลการพิจารณาของ
ประธานสาขาวิชา

(ลายเซ็น) 

หมาย
เหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เกรด รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. อนุมัติ ไมอนุมัต ิ  

           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมรายวิชาท่ีขอยกเวนการศึกษารายวิชา  .................... วิชา  ..................... หนวยกิต 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .............................................................../ Email: ……………………………………………………………….. 
การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้ 
๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
…………….……………………………..…………………… 
ลงนาม .............................................................. 
         (............................................................) 
            ............/....................../............ 

๒. ความเห็นของประธานสาขาวิชา
...………………………………………………….…………. 
ลงนาม ........................................................... 
         (.........................................................) 
           ............/....................../............ 

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

๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ  
งานทะเบียน .................................................... 
 
ลงนาม ............................................................ 
       (............................................................) 
            ............/....................../............ 

๕. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหยกเวน  
การศึกษารายวิชาได ..........วิชา ..........หนวยกิต 
 
ลงนาม ............................................................ 
       (.............................................................) 
            ............/....................../............ 

๖. ฝายการเงินชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จ 
เลขท่ี ................................................................  
     จํานวน ............................................ บาท 
ลงนาม ............................................................... 
        (...............................................................) 
            ............/....................../............ 

 

แบบ พน.  ๑๒ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอยกเลิกรายวิชา 

 วันท่ี ................. เดือน...........................พ.ศ................ 

เรื่อง    ขอยกเลิกรายวิชาประจําภาคการศึกษาท่ี ............ / ..........................   

เรียน    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย๑.สําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน  จํานวน ๑ ฉบับ  หรือ 

        ๒.ขอรับหลักฐานใบรับรองการกูยืมฯไดท่ีกองทุนกูยืมฯ อาคาร ๒๐ ชั้น ๒ (สําหรับนักศึกษาใชสิทธิ์เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา) 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)   ............................................................................................................................  
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ................... 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 ................................................................ หมูท่ี …...  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา....................................................... 
มีความประสงคขอยกเลิกรายวิชาดังนี้ 

รายวิชาท่ียกเลิก 
ช่ือวิชา 

ช่ืออาจารยผูสอน อาจารยผูสอน 

Section รหัสวิชา (เขียนตัวบรรจง) ลงนาม 

     

     

     

     

     

     
 

เม่ือขาพเจาขอยกเลิกรายวิชาขางตนในภาคเรียนนี้แลว ขาพเจาลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น จํานวน .................................. หนวยกิต 
 

     ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง 

                       (........................................................................ ) 
  เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา ...........................................................................................  

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ………………………..………… 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 

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

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

ลงนาม .................................................................... 
 
 
 
                    ............/............................/............ 

หมายเหตุ  : การยกเลิกรายวิชา (W) ตองดําเนินการใหส้ินสุด ๒ สัปดาห กอนวันกําหนดการสอบปลายภาคตามปฏิทินวิชาการ 

 

 

แบบ พน. ๑๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอโอนผลการเรียน 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 
เร่ือง   ขอโอนผลการเรียน 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาใบรายงานผลการเรียน  จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ....................................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ............................................................................ หมูท่ี …….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ........................................................................ 
มีความประสงคจะขอโอนผลการเรียน จํานวน ......... วิชา จํานวน .......... หนวยกิต  วุฒิเดิมท่ีนํามาขอโอนคือ ..................................................................... 
สาขาวิชา / วิชาเอก ................................................................................... ช่ือสถานศึกษาเดิม .............................................................................................. 

ขอโอนผลการเรียนเน่ืองจาก     เปลี่ยนจากภาคปกติเปน ภาคกศ.พบ.   ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม 

                  เปลี่ยนจาก ภาคกศ.พบ. เปนภาคปกติ  ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม 

                    ขอยายมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน   ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม 

                   อ่ืนๆ ระบุเหตุผล .............................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   ลงช่ือ ........................................................... ผูยื่นคํารอง 

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

 

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ........................................................................... 
 

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ............................................... 
 

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหโอนผลการเรียนได 
..................................................................................................... จํานวน ....................... รายวิชา  จํานวน ........................หนวยกิต 

ลงนาม  ....................................................................... 
                  ( .................................................................. ) 

ลงนาม  ....................................................................... 
                      ( .................................................................. ) 

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

๔. ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมท่ี........................... 
.....................................................................................................     เลขท่ี .............................จํานวน ............................................ บาท 

ลงนาม  ....................................................................... 
                  (....................................................................) 

ลงนาม  ....................................................................... 
                      ( .................................................................. ) 

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

แบบ พน.  ๑๓ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง ขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาท่ี ............ /......................... 

เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน    
    ๒. หลักฐานประกอบการพิจารณา    ใบรับรองแพทย     หนังสือราชการ    อื่น ๆ ...................................................................................    
 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ...............................................................................................................................................................................  
นักศึกษา   ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนท่ี .......... 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 ............................................................................................... หมูท่ี …….… ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ....................................................................................................... 
ขออนุญาตสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาท่ี ........... / ................  เหตุผลท่ีขาดสอบปลายภาคเน่ืองจาก.............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

             ลงชื่อ ............................................................ ผูยื่นคํารอง 
                                                                  ( ......................................................... ) 
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา............................................................................................... 
*** นักศึกษากรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ***            

ลําดับ รายวิชาท่ีขาดสอบ วันท่ีสอบ เวลาท่ีสอบ ชื่ออาจารยประจําวิชา 
 

๑. 
 

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

Section  ........................................................................... 
 

ช่ือวิชา  ............................................................................ 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

........................................................................ 
(ช่ือ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง 

........................................................................ 
 (ลงลายมือช่ืออาจารยผูสอน) 

 

๒. 
 

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

Section  ........................................................................... 
 

ช่ือวิชา  ............................................................................ 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

........................................................................ 
(ช่ือ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง 

......................................................................... 
 (ลงลายมือช่ืออาจารยผูสอน) 

 

๓. 
 

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

Section  ........................................................................... 
 

ช่ือวิชา  ............................................................................ 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

......................................................................... 
(ช่ือ – สกุลอาจารยผูสอน) ตัวบรรจง 

......................................................................... 
 (ลงลายมือช่ืออาจารยผูสอน) 

 

 

นําเขากรรมการวิชาการ  
  ผลการพิจารณา    อนุญาต      ไมอนุญาต ......................................................................................................................... 
                                                             ......................................................................................................................... 

 

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

หมายเหตุ  ๑. กําหนดการยื่นคํารองขอสอบตองยื่นคํารองภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันสุดทายของการสอบ 
   ๒. ผลการพิจารณาอนุญาตใหสอบจะสมบูรณเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ

แบบ พน.  ๑๔ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

     
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอโอนผลการเรียน 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 
เร่ือง   ขอโอนผลการเรียน 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาใบรายงานผลการเรียน  จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ....................................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ............................................................................ หมูท่ี …….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ........................................................................ 
มีความประสงคจะขอโอนผลการเรียน จํานวน ......... วิชา จํานวน .......... หนวยกิต  วุฒิเดิมท่ีนํามาขอโอนคือ ..................................................................... 
สาขาวิชา / วิชาเอก ................................................................................... ช่ือสถานศึกษาเดิม .............................................................................................. 

ขอโอนผลการเรียนเน่ืองจาก     เปลี่ยนจากภาคปกติเปน ภาคกศ.พบ.   ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม 

                  เปลี่ยนจาก ภาคกศ.พบ. เปนภาคปกติ  ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม 

                    ขอยายมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน   ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม 

                   อ่ืนๆ ระบุเหตุผล .............................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   ลงช่ือ ........................................................... ผูยื่นคํารอง 

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

 

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ........................................................................... 
 

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 

 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ............................................... 
 

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหโอนผลการเรียนได 
..................................................................................................... จํานวน ....................... รายวิชา  จํานวน ........................หนวยกิต 

ลงนาม  ....................................................................... 
                  ( .................................................................. ) 

ลงนาม  ....................................................................... 
                      ( .................................................................. ) 

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

๔. ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมท่ี........................... 
.....................................................................................................     เลขท่ี .............................จํานวน ............................................ บาท 

ลงนาม  ....................................................................... 
                  (....................................................................) 

ลงนาม  ....................................................................... 
                      ( .................................................................. ) 

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

แบบ พน.  ๑๓ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน 

 

วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

เรื่อง  ขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................................................................ภาคเรียนท่ี........./.............. 
เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
 ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว ยศเขียนเต็ม )....................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว.............................................................สาขาวิชา...................... ............................................................................... 
ระดับปริญญาตรี   ๕ ป             ๔ ป                ๒ ป   (หลังอนุปริญญา) 
นักศึกษา   ภาคปกต…ิ………   ภาค กศ.พบ. รุน…….…. 
เรียนท่ี    ในมหาวิทยาลัย  

มีความประสงคจะขอเรียนสมทบในรายวิชา  ดังตอไปนี้ 

๑.  ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา...........................  ๓. ชื่อวิชา........................................... รหัสวิชา....................... 

๒.  ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา............................ ๔. ชื่อวิชา.......................................... รหัสวิชา....................... 

เรียนสมทบกับภาค.................................................เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ................................................................................. 
ในภาคเรียนนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนไมเกินหนวยกิตท่ีกําหนด  ดังนี้ 
 ๑. จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ............. หนวยกิต 
 ๒.  จํานวนหนวยกิตท่ีขอสมทบเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน   ............. หนวยกิต 
 ๓.  รวมหนวยกิตท่ีลงทะเบียนท้ังหมด    ............. หนวยกิต   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
ลงชื่อ.................................................. ผูยื่นคํารอง 

  

 

                            

 

 

 

การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
๑. ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา               ๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
…….…………………………………………………..…………………………………..     ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………..………………………………………...        ……………………………………………………….………………………………………….  
  ลงนาม........................................................                            ลงนาม........................................................... 
                  ……..../..…..…/…….….                                     (ดร. ณัฐพล   ชุมวรฐาย)ี 
                                                                                      …….…../………/….............. 

๓.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ      อนุญาต      ไมอนุญาต 
 

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

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

แบบ พน. ๑๖ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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  *กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง*                                            

 

                   

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา 

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

เร่ือง ขอแกไขขอมูลประวัติ 
เรียน รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (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........................................................................................................... 

  อ่ืนๆ    จากเดิม ...................................................... เปน........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
ทั้งนี้ไดแนบสําเนาหลักฐานประกอบการแกไขดังกลาวมาพรอมคํารองนี้ จํานวน ๑ ชุด  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แบบ พน. ๑๗ เลขท่ีรับเร่ือง 

ผูรับ  
วันที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน 

 

วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ. .......... 
 

เรื่อง  ขอเรียนสมทบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................................................................ภาคเรียนท่ี........./.............. 
เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 
 ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว ยศเขียนเต็ม )....................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว.............................................................สาขาวิชา...................... ............................................................................... 
ระดับปริญญาตรี   ๕ ป             ๔ ป                ๒ ป   (หลังอนุปริญญา) 
นักศึกษา   ภาคปกต…ิ………   ภาค กศ.พบ. รุน…….…. 
เรียนท่ี    ในมหาวิทยาลัย  

มีความประสงคจะขอเรียนสมทบในรายวิชา  ดังตอไปนี้ 

๑.  ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา...........................  ๓. ชื่อวิชา........................................... รหัสวิชา....................... 

๒.  ชื่อวิชา.............................................รหัสวิชา............................ ๔. ชื่อวิชา.......................................... รหัสวิชา....................... 

เรียนสมทบกับภาค.................................................เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ................................................................................. 
ในภาคเรียนนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนไมเกินหนวยกิตท่ีกําหนด  ดังนี้ 
 ๑. จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ............. หนวยกิต 
 ๒.  จํานวนหนวยกิตท่ีขอสมทบเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน   ............. หนวยกิต 
 ๓.  รวมหนวยกิตท่ีลงทะเบียนท้ังหมด    ............. หนวยกิต   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
ลงชื่อ.................................................. ผูยื่นคํารอง 

  

 

                            

 

 

 

การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
๑. ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา               ๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
…….…………………………………………………..…………………………………..     ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………..………………………………………...        ……………………………………………………….………………………………………….  
  ลงนาม........................................................                            ลงนาม........................................................... 
                  ……..../..…..…/…….….                                     (ดร. ณัฐพล   ชุมวรฐาย)ี 
                                                                                      …….…../………/….............. 

๓.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ      อนุญาต      ไมอนุญาต 
 

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

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

แบบ พน. ๑๖ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ประวัตินักศึกษา 

     

 
 

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.  รุนท่ี .......  สาขาวิชา .......................................................................................................................หมูท่ี................ 

คณะ/วิทยาลัย................................................................รหัสนักศึกษา ...................................... อาจารยท่ีปรึกษา ............................................................. 
ช่ือนักศึกษาภาษาไทย (นาย , นาง , นางสาว , ยศเขียนเต็ม ) ............................................................................................................................................. 
ช่ือนักศึกษาภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญ ( Mr., Mrs. ,Miss , ………..) ........................................................................................................................... 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน               

เช้ือชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา ................................... วัน  เดือน  ป  เกิด .......................................................................... 

สถานภาพ   โสด    สมรส    หยา    อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................................... 
ปจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................รายได.............................................บาท/เดือน 
สถานท่ีทํางาน ....................................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ................................................... 
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด .........................................................  รหัสไปรษณีย  
เกิดท่ีบานเลขท่ี .............................................................. หมูท่ี ................. ตําบล / แขวง .................................................................................................  
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย 

ช่ือบิดา ................................................................................ มีชีวิต    ถึงแกกรรม อาชีพ .........................................ราย ได
.....................บาท/เดือน 

ท่ีอยูของบิดา .................................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือมารดา .............................................................. มีชีวิต    ถึงแกกรรม อาชีพ ........................................................รายได.....................บาท/เดือน 
ท่ีอยูมารดา ......................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบันของนักศึกษา  บานเลขท่ี .............................. หมูท่ี ................. ตําบล / แขวง ..............................................................................................  
อําเภอ / เขต ......................................... จังหวัด ........................................   รหัสไปรษณีย อีเมล.............................................  
โทรศัพทท่ีบาน......................................................โทรศัพทท่ีทํางาน.................................................โทรศัพทมือถือ...................................................... 

 
ประวัติการศึกษา 

 

วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร .......................................... สาขาวิชา ..................................................................................... 
จากสถานศึกษา ......................................................................................................... ตําบล / แขวง ................................................................................ 
เขต /  อําเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................... เมื่อป  พ.ศ. ........................................................................ 
 

ลงช่ือ ........................................................................................... นักศึกษา  

 

 

 

- ๑ - 

     

     

     

 *ตําแหนงเย็บซองใสรูป* 

  
 

ติดรูปถาย 
๓ × ๔  ซม. 

 (สงเอกสารโดยใชหนาน้ีเปนหนาแรก) 

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอสําเร็จการศึกษา 

 
 

 วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .................... 
เร่ือง  ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
สิ่งที่สงมาดวย   ๑.  รูปถายขนาด ๓ × ๔ ซม. (๑ นิ้วคร่ึง)  จํานวน ๔ ใบ (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกใบ) 

๒.  สําเนาใบแสดงผลการเรียนตามวุฒิการศึกษาเดิม (เฉพาะผูเรียนระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญา) 
๓.  หลักฐานอ่ืน ๆ (เชน คํารองขอเทียบโอน , ขอยกเวนหนวยกิต หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 
 

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.  
 

            รายละเอียดเก่ียวกับการศึกษา (สวนนี้หากไมทราบขอมูลชัดเจน ไมตองกรอก) 
       ๑.  ขาพเจาเร่ิมเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ..................... / ............................ 
       ๒.  วุฒิเดิมของขาพเจา .......................................... จากสถานศึกษา .................................................. เมื่อ  พ.ศ. ................. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง  และขาพเจาจะยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกประการ 

 
ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง 

     ( ...................................................................... ) 
 
  ไดตรวจสอบแลววาเปนความจริงตามที่นักศึกษาไดแจงขอสําเร็จการศึกษา 

 
ลงชื่อ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา 

( .............................................................. ) 
หมายเหตุ 

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

 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ พน. ๑๘ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ประวัตินักศึกษา 

     

 
 

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.  รุนท่ี .......  สาขาวิชา .......................................................................................................................หมูท่ี................ 

คณะ/วิทยาลัย................................................................รหัสนักศึกษา ...................................... อาจารยท่ีปรึกษา ............................................................. 
ช่ือนักศึกษาภาษาไทย (นาย , นาง , นางสาว , ยศเขียนเต็ม ) ............................................................................................................................................. 
ช่ือนักศึกษาภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญ ( Mr., Mrs. ,Miss , ………..) ........................................................................................................................... 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน               

เช้ือชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา ................................... วัน  เดือน  ป  เกิด .......................................................................... 

สถานภาพ   โสด    สมรส    หยา    อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................................... 
ปจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................รายได.............................................บาท/เดือน 
สถานท่ีทํางาน ....................................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ................................................... 
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด .........................................................  รหัสไปรษณีย  
เกิดท่ีบานเลขท่ี .............................................................. หมูท่ี ................. ตําบล / แขวง .................................................................................................  
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย 

ช่ือบิดา ................................................................................ มีชีวิต    ถึงแกกรรม อาชีพ .........................................ราย ได
.....................บาท/เดือน 

ท่ีอยูของบิดา .................................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือมารดา .............................................................. มีชีวิต    ถึงแกกรรม อาชีพ ........................................................รายได.....................บาท/เดือน 
ท่ีอยูมารดา ......................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบันของนักศึกษา  บานเลขท่ี .............................. หมูท่ี ................. ตําบล / แขวง ..............................................................................................  
อําเภอ / เขต ......................................... จังหวัด ........................................   รหัสไปรษณีย อีเมล.............................................  
โทรศัพทท่ีบาน......................................................โทรศัพทท่ีทํางาน.................................................โทรศัพทมือถือ...................................................... 

 
ประวัติการศึกษา 

 

วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร .......................................... สาขาวิชา ..................................................................................... 
จากสถานศึกษา ......................................................................................................... ตําบล / แขวง ................................................................................ 
เขต /  อําเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................... เมื่อป  พ.ศ. ........................................................................ 
 

ลงช่ือ ........................................................................................... นักศึกษา  

 

 

 

- ๑ - 

     

     

     

 *ตําแหนงเย็บซองใสรูป* 

  
 

ติดรูปถาย 
๓ × ๔  ซม. 

 (สงเอกสารโดยใชหนาน้ีเปนหนาแรก) 

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวย 
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มีความประสงคขอ....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)  
   ใบรับรองการเปนนักศึกษา   ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร………………………………….. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ) 
   ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ   ใบแทนใบปริญญาบัตร    อ่ืน ๆ ................................................................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

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

ลงนาม  ....................................................................... 
( ............................................................ ) 

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

 

 

 

 

 

 กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาไทย 

 

 วันท่ี ............... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 

 ดวยขาพเจา  นาย   นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................... 
ช่ือ – นามสกุล................................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............................................. 
มีความประสงคขอใบรับรองการศึกษา ฉบับ ภาษาไทย จํานวน ............ฉบับ รหัสนักศึกษา.....................................................................................................  
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา....................................................................คณะ.................................................................. 
นักศึกษา ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนท่ี    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 ท่ีจบดวย)   อ่ืน.................................................................................. 
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท  

 มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ) 
   ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ   ใบแทนใบปริญญาบัตร    อ่ืน ๆ ...................................................................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

 
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม** 
 
 
 
 
 
 

 

      นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง นําคํารองติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียมท่ีที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)    
และย่ืนสงคํารองพรอมใบเสร็จ ท่ีงานทะเบียน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ พน. ๑๙ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)  
   ใบรับรองการเปนนักศึกษา  

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  
มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร) 
   ใบรับรองคุณวุฒิ   ใบปริญญาบัตร    อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

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

ลงนาม  ....................................................................... 
( ............................................................ ) 

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

 

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน 

                                                                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาอังกฤษ  (Eng) 
 วันท่ี ..................... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 

ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................ 

ช่ือ – นามสกุล............................................................................................................ รหัสนักศึกษา........................................................................................... 

   คํานําหนา    Mr   Mrs   Miss   ช่ือ – สกุล      ภาษาอังกฤษ     ตัวพิมพใหญ      ระหวางช่ือ - นามสกุล  เวน ๑ ชอง 
                                

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ...................................................... มีความประสงคขอใบรับรอง ท้ังน้ีตองการเปนฉบับ  ภาษาอังกฤษ จํานวน ...................ฉบับ 
 ยังไมสําเร็จการศึกษา   อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.....................................................................คณะ................................................................. 
ระดับ ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนท่ี   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    อ่ืน ๆ ............................................................................................................................ 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

 
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม** 

 
 

   
 

 

 
 

 

     นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)              
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน 

 

 
 
 
 

 

 

 

แบบ พน. ๑๙.๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 

มีความประสงคขอ....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)  
   ใบรับรองการเปนนักศึกษา   ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร………………………………….. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ) 
   ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ   ใบแทนใบปริญญาบัตร    อ่ืน ๆ ................................................................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่.................... 
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท 

ลงนาม  ....................................................................... 
( ............................................................ ) 

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

 

 

 

 

 

 กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาไทย 

 

 วันท่ี ............... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 

 ดวยขาพเจา  นาย   นาง  นางสาว  ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................... 
ช่ือ – นามสกุล................................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............................................. 
มีความประสงคขอใบรับรองการศึกษา ฉบับ ภาษาไทย จํานวน ............ฉบับ รหัสนักศึกษา.....................................................................................................  
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา....................................................................คณะ.................................................................. 
นักศึกษา ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนท่ี    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 ท่ีจบดวย)   อ่ืน.................................................................................. 
 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท  

 มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ) 
   ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ   ใบแทนใบปริญญาบัตร    อ่ืน ๆ ...................................................................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

 
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม** 
 
 
 
 
 
 

 

      นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง นําคํารองติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียมท่ีที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)    
และย่ืนสงคํารองพรอมใบเสร็จ ท่ีงานทะเบียน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ พน. ๑๙ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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นักศึกษา ป.ตรี 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท  
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย  ตามสาขาท่ีเรียน ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 
นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม.3x4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  
 2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท 
    ขนาด  1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

นักศึกษา ป.เอก 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท  
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ  แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน   
   ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท 
 

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

ลงนาม  ....................................................................... 
      ( ............................................................ ) 

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

 

 
 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย 

  วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................................... 
ช่ือ – นามสกุล...............................................................................................................................................รหัสนักศึกษา....................................................... 
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............................................................ มีความประสงคขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับ  ภาษาไทย จํานวน .....................ฉบับ 
 ยังไมสําเร็จการศึกษา   อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................................คณะ............................................................... 
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนท่ี    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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)              
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน 
 

 

 

 

 
 

 

แบบ พน. ๒๐ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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นักศึกษา ป.ตรี 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท  
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย  ตามสาขาท่ีเรียน ขนาด 1 น้ิวครึ่ง  3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  
 2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท 
    ขนาด  1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 
นักศึกษา ป.เอก 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษาแนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท  
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน  
   ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท 
 

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

ลงนาม  ....................................................................... 
( ............................................................ ) 

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

 

                   กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน 

                                                                                                                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ (Eng) 

ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................ 

ช่ือ – นามสกุล....................................................................................................รหัสนักศึกษา........................................................... 

   คํานําหนา    Mr   Mrs   Miss   ช่ือ – สกุล      ภาษาอังกฤษ     ตัวพิมพใหญ      ระหวางช่ือ - นามสกุล  เวน ๑ ชอง 
                                

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ..........................................มีความประสงคขอใบรายงานผลกาเรียนฉบับ  ภาษาอังกฤษ จํานวน ................ฉบับ 
 ยังไมสําเร็จการศึกษา   อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................คณะ.................................................. 
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนท่ี    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 

     
 

 

 

   
  
 

 

 

 

 
 
   
  
 

         นกัศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)              

และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน 
 

  

 

 

แบบ พน. ๒๐.๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

นักศึกษา ป.ตร ี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท  
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย  ตามสาขาท่ีเรียน ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 
นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม.3x4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  
 2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท 
    ขนาด  1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
 

นักศึกษา ป.เอก 
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท  
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ  แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาท่ีเรียน   
   ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 3 x 4 ซม. 

 อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท 
 

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

ลงนาม  ....................................................................... 
      ( ............................................................ ) 

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

 

 
 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย 

  วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................................... 
ช่ือ – นามสกุล...............................................................................................................................................รหัสนักศึกษา....................................................... 
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............................................................ มีความประสงคขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับ  ภาษาไทย จํานวน .....................ฉบับ 
 ยังไมสําเร็จการศึกษา   อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................................คณะ............................................................... 
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ  รุนท่ี.............. เรียนท่ี    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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง ติดตองานการเงินเพ่ือชําระคาธรรมเนียม ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)              
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน 
 

 

 

 

 
 

 

แบบ พน. ๒๐ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลาออก 

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

เร่ือง   ขอลาออก 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา (ฉบับจริง)    
๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ......................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี......... 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 ................................................................ หมูท่ี ….. ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ........................................................... 
มีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องจาก .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
      

      ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................   

 

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้ 
 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ..................................................... 

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

ลงนาม ........................................................................ 

                    (..................................................................)                                 
                          ........... / ..................... / .............. 

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
...........................................................................................................           

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

๒. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (หองสมุด อาคาร ๕๗ ชั้น ๑)  

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

              ลงนาม ........................................................................ 

                         (.................................................................)                                 
                             ........... / ....................... / ................ 

๔. คําสั่งมหาวิทยาลัย     อนุญาต    ไมอนุญาต 
............................................................................................................ 

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

               ลงนาม ..................................................................... 
                          ( ผูชวยศาสตรจารยกัลยา     แสงเรือง )                                               
                             .......... / ......................... / ............... 

 

๔. ฝายการเงิน  นักศึกษาไดติดตอขอรับคาประกันของเสียหายคืนแลว  เปนจํานวนเงิน ...............................บาท 
 

 

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

      

 

 

แบบ พน. ๒๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 



63

 

                                                                                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

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

 

เรื่อง  ขอยายสถานศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ....................................................................................ภาคเรียนท่ี................/............. 
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   ภาคปกต ิ   ภาค กศ.พบ.  เรียนท่ี  ในมหาวิทยาลัย  
เหตุผลในการขอยายสถานศึกษาเนื่องจาก ................................................................................................................................................   
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได .............................................................  (มือถือ) ........................................................................................    
ท้ังนี้ขาพเจาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตปการศึกษา.............ไดลงทะเบียนเรียนมาแลว...........หนวยกิต 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา               
 

ลงชื่อ..........................................................นักศึกษา 
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................   
    

 

กรุณาทําเครื่องหมาย    ในการจัดสงจดหมาย 
๑. การติดตอกับมหาวิทยาลัยท่ีจะไปศึกษา   ขอรับจดหมายไปดําเนินการเอง  (๑ – ๒ วันทําการ) 

  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห) 

๒. เม่ือมหาวิทยาลัยแหงใหมตอบรับแลว   ขอรับหลักฐานไปรายงานตัวดวยตนเอง (๑ – ๒ วันทําการ)  
  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห) 
 
 

แบบ พน.  ๒๒ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ........................................ ๒. ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
............................................................................................... ......................................................................................................... 

ลงนาม  ....................................................................... 
                  ( ............................................................ ) 

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

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

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัย                อนุญาต               ไมอนุญาต...................................................................................................... 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอลาออก 

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

เร่ือง   ขอลาออก 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา (ฉบับจริง)    
๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ......................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนท่ี......... 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 ................................................................ หมูท่ี ….. ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ........................................................... 
มีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องจาก .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
      

      ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................   

 

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้ 
 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ..................................................... 

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

ลงนาม ........................................................................ 

                    (..................................................................)                                 
                          ........... / ..................... / .............. 

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
...........................................................................................................           

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

๒. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (หองสมุด อาคาร ๕๗ ชั้น ๑)  

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

              ลงนาม ........................................................................ 

                         (.................................................................)                                 
                             ........... / ....................... / ................ 

๔. คําสั่งมหาวิทยาลัย     อนุญาต    ไมอนุญาต 
............................................................................................................ 

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

               ลงนาม ..................................................................... 
                          ( ผูชวยศาสตรจารยกัลยา     แสงเรือง )                                               
                             .......... / ......................... / ............... 

 

๔. ฝายการเงิน  นักศึกษาไดติดตอขอรับคาประกันของเสียหายคืนแลว  เปนจํานวนเงิน ...............................บาท 
 

 

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

      

 

 

แบบ พน. ๒๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแลว) 

  วันท่ี ........... เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง   ขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี   จํานวน ๑ ชุด 

    ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ...................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ...................................................................... หมูท่ี …….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................ 

มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด  จํานวน ........... วิชา จํานวน ........... หนวยกิต   วุฒิปริญญาตรีเดิมที่นํามาขอ
ยกเวน คือ ..................................................................... สาขาวิชา / วิชาเอก ............................................................................................................ 
ชื่อสถานศึกษาเดิม ...................................................................................................................................................................................................... 

         ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดฯ ของการไดรับสิทธิการยกเวนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

         จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

       ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................................... 

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้ 
 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา .................................................. 
........................................................................................................ 

 

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กรณีท่ีเรียนจบระดับปริญญาตรี)ยกเวนรายวิชาได 

........................................................................................................ จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ……………..………หนวยกิต 

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

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

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

๔. ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมท่ี .......................... 
...................................................................................................... เลขท่ี ......................................จํานวน ......................................... บาท 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ พน.  ๒๔ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที.่................................ 
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท 

ลงนาม  ....................................................................... 
( ............................................................ ) 

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

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอสืบคนใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย 

   
วันท่ี...............เดือน.................................... พ.ศ. .................. 

เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ดวยขาพเจา รหัสนักศึกษา......................................................................................................................................................................................... 

คํานําหนา    นาย    นาง    นางสาว    ยศเต็ม / อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................... 

ช่ือ – นามสกุล........................................................................................................................................................................................................................ 

สาขาวิชา...................................................................................................................... คณะ.................................................................................................. 

ภาค  ปกติ    กศ.พบ.    ภาคพิเศษ  รุนท่ี....................  เรียนท่ี    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     อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................................................ 

ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา ................................................................................................................................................. 

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

 ปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................................................................... 

วันท่ีเขาศึกษา ........................................................................................ วันท่ีสําเร็จการศึกษา ............................................................................................. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
       ลงช่ือ........................................................ผูยื่นคํารอง 
               (........................................................) 

 

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................. 
 

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

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ พน.  ๒๖ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(กรณีที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแลว) 

  วันท่ี ........... เดือน...................พ.ศ............... 

เร่ือง   ขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี   จํานวน ๑ ชุด 

    ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ...................................................................................................................................... 
นักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............ 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 ...................................................................... หมูท่ี …….  ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................ 

มีความประสงคจะขอยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด  จํานวน ........... วิชา จํานวน ........... หนวยกิต   วุฒิปริญญาตรีเดิมที่นํามาขอ
ยกเวน คือ ..................................................................... สาขาวิชา / วิชาเอก ............................................................................................................ 
ชื่อสถานศึกษาเดิม ...................................................................................................................................................................................................... 

         ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดฯ ของการไดรับสิทธิการยกเวนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

         จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

       ลงชื่อ ................................................................. ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .................................................................................... 

การย่ืนคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้ 
 

๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา .................................................. 
........................................................................................................ 

 

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยอนุมัติใหยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กรณีท่ีเรียนจบระดับปริญญาตรี)ยกเวนรายวิชาได 

........................................................................................................ จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ……………..………หนวยกิต 

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

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

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 

๔. ฝายการเงิน  ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมท่ี .......................... 
...................................................................................................... เลขท่ี ......................................จํานวน ......................................... บาท 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ พน.  ๒๔ เลขที่รับเรื่อง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 

                                                                                   วันท่ี   .......................................................   

เรื่อง ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. เปนรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. ..................... 

เรียน อธิการบดี 

ส่ิงท่ีสงมาดวย     ๑. ใบรายงานผลการเรียน (Baby Transcript ขอไดท่ีงานทะเบียนและวัดผล) 

    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..................................................................อาจารยท่ีปรึกษา…………………..………………………มีความประสงคจะขอเทียบรายวิชา 

  ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร 

  ขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

 เนื่องจากหลักสูตรท่ีศึกษาในปจจุบันมีเนื้อหาวิชาท่ีสามารถเทียบเคียงเนื้อหากันได  ดังนั้นขาพเจาจึงใครขอความอนุเคราะห

จากทางมหาวิทยาลัยขอเทียบรายวิชา  ดังตอไปนี้ 

๑. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา………...… 

ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม) ................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา.............. 

๒. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง.......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา.............. 

ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม).................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา.............. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
          ลงชื่อ   ............................................................................. 
         (............................................................................) 
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีท่ีมีปญหา........................................................................... 
การยื่นคํารองใหเสนอผานความคิดเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้ 
  ๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา 
   ............................................................................................. 
   ลงนาม................................................................................. 
              (.......................................................................) 
                    ............./.................../.................. 

   ๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดฝีายวิชาการ 
   ................................................................................................ 
   ลงนาม.................................................................................... 
                (.....................................................................) 
                       ............./..................../............... 

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

   ๔. รองอธิการบดี   
      O อนุญาต       O ไมอนุญาต ........................................... 
    .............................................................................................. 
      ลงนาม................................................................................ 
                   (ผูชวยศาสตราจารยกัลยา     แสงเรือง) 
                       .............../.................../................ 

 

 

 

 
   

แบบ พน.  ๒๗ เลขที่รับเรื่อง 
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คํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี  (ผูสําเร็จการศึกษา) 
 

ขอมูลของนักศึกษา 
 

ช่ือ-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.   เลขท่ี  พน. .......................สําเร็จการศึกษา วันท่ี........เดือน...................พ.ศ............  

 

สวนของเจาหนาท่ีหองสมุด 
 

  ไมมีหนังสือคางสง       มีหนังสือคางสง.....................เลม 

    ลงช่ือผูตรวจสอบ..................................................วันท่ี.............................................. 
 

สวนของเจาหนาท่ีการเงิน 
 

ใบเสร็จเลมท่ี..........................เลขท่ี.............................ลงช่ือผูรับเงิน...........................................วันท่ี................................. 
 

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

 

  กรอกที่อยูปจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดตอได ทั้ง 2 ชองใหครบ  
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 
 

ชื่อผูรับ.......................................................................................... 
ท่ีอยู.............................................................................................. 
..................................................................................................... 
จังหวัด........................ โทร........................... 
 

กองรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
 
ชื่อผูรับ...................................................................................... 
ท่ีอยู.......................................................................................... 
................................................................................................. 
จังหวัด........................ โทร........................ 

 

 

 

 

แบบ พน.  ๒๘ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

 

จบรอบ............................. 
ภาคเรียนท่ี........./.............. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 

                                                                                   วันท่ี   .......................................................   

เรื่อง ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. เปนรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. ..................... 

เรียน อธิการบดี 

ส่ิงท่ีสงมาดวย     ๑. ใบรายงานผลการเรียน (Baby Transcript ขอไดท่ีงานทะเบียนและวัดผล) 

    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..................................................................อาจารยท่ีปรึกษา…………………..………………………มีความประสงคจะขอเทียบรายวิชา 

  ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร 

  ขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

 เนื่องจากหลักสูตรท่ีศึกษาในปจจุบันมีเนื้อหาวิชาท่ีสามารถเทียบเคียงเนื้อหากันได  ดังนั้นขาพเจาจึงใครขอความอนุเคราะห

จากทางมหาวิทยาลัยขอเทียบรายวิชา  ดังตอไปนี้ 

๑. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา………...… 

ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม) ................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา.............. 

๒. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง.......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา.............. 

ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม).................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา.............. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
          ลงชื่อ   ............................................................................. 
         (............................................................................) 
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในกรณีท่ีมีปญหา........................................................................... 
การยื่นคํารองใหเสนอผานความคิดเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้ 
  ๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา 
   ............................................................................................. 
   ลงนาม................................................................................. 
              (.......................................................................) 
                    ............./.................../.................. 

   ๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดฝีายวิชาการ 
   ................................................................................................ 
   ลงนาม.................................................................................... 
                (.....................................................................) 
                       ............./..................../............... 

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

   ๔. รองอธิการบดี   
      O อนุญาต       O ไมอนุญาต ........................................... 
    .............................................................................................. 
      ลงนาม................................................................................ 
                   (ผูชวยศาสตราจารยกัลยา     แสงเรือง) 
                       .............../.................../................ 

 

 

 

 
   

แบบ พน.  ๒๗ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
1. พิมพคํารอง พรอมกรอกรายละเอียด ใหครบถวน 
2. นําคํารองไปตรวจสอบหนังสือคางสง ท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัยอาคาร 57 ชั้น 1 
3. นําคํารองยื่นที่ฝายการเงนิ อาคาร 13  ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)             

*พรอมถายสําเนา บัตรประชาชนแนบเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน 
จํานวนเงิน 500 บาท นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาไมเกิน 6 เดือน   ถาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด จะไมไดรับเงินประกันคืน และตองจายชําระคาข้ึนทะเบียน
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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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนวิชาเลือกท่ีไดคาระดับคะแนนเปน E 

  วันท่ี ........ เดือน...................พ.ศ............... 

เรื่อง ขอยกเลิกวิชาเลือกท่ีไดคาระดับคะแนนเปน E และขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน 

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ ใบแจงผลการเรยีน  

 ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม)   .................................................................................................................. 
นักศึกษา ภาคปกติ   ภาคกศ.พบ. รุนท่ี ............. รหัสประจําตัวนักศึกษา .............................................................................. 
สาขาวิชา ................................................................................................... หมูท่ี ............. 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. 
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา .................................................................... มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนทดแทน 
รายวิชาเลือกท่ีไดคาระดับคะแนนเปน E  โดยเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

ท่ีไดคาคะแนนเปน E หน
วย

กิต
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 

เปนรายวิชาในหมวดวิชา รหัสวิชา 
ชื่อวิชาท่ี 

ขอลงทะเบียนเรียน
ทดแทน หน

วย
กิต

 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 

     พื้นฐาน     
     เลือกเสรี     
     เฉพาะดานกลุมวิชาเน้ือหา     
     เฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู     
     เฉพาะดานกลุมวิชาวิทยาการจัดการ     
     เฉพาะดานกลุมวิชาฝกปฏิบัติการ 

     และฝกประสบการณวิชีพ 
    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                            ลงชื่อ .............................................................. ผูยื่นคํารอง 

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

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ในกรณีมีปญหา ......................................................................... 

การย่ืนแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้  
 

  ๑. ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา 
   ..........................................................................................   
 ลงนาม ................................................................................ 
          (......................................................................) 
                ............./.................../.................. 

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

  ๓. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   .......................................................................................... 
   ลงนาม.............................................................................. 
                   ( อาจารยสถาพร    วีระสุนทร ) 
                 ............./.................../.................. 

   ๔. รองอธิการบดี     อนุญาต   ไมอนุญาต .............. 
   ............................................................................................ 
   ลงนาม................................................................................ 
                ( ผูชวยศาสตราจารยกัลยา     แสงเรือง ) 
                     ............./..................../............... 
 

แบบ พน. ๓๑ เลขที่รับเรื่อง 
 

ผูรับ วันที่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
1. พิมพคํารอง พรอมกรอกรายละเอียด ใหครบถวน 
2. นําคํารองไปตรวจสอบหนังสือคางสง ท่ีหองสมุดมหาวิทยาลัยอาคาร 57 ชั้น 1 
3. นําคํารองยื่นที่ฝายการเงนิ อาคาร 13  ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)             

*พรอมถายสําเนา บัตรประชาชนแนบเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน 
จํานวนเงิน 500 บาท นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาไมเกิน 6 เดือน   ถาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด จะไมไดรับเงินประกันคืน และตองจายชําระคาข้ึนทะเบียน
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 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

PHRANAKHON  RAJABHAT
UNIVERSITY

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๙
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และแบบคำรองตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คูมือการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย 

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

เว็บไซต
http://www.pnru.ac.th


