คํานํา
คูมือการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ฉบับนี้ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ย น มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนคร ได จั ดทํา ขึ้น เพื่อ ให นั กศึ กษาไดใ ชเ ปน คู มือในการศึ กษา
มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแบบคํารองตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาที่ควรทราบ
ซึ่งนักศึกษาทุกคน ตองศึกษาและทําความเขาใจตอ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
ตามโดยเครงครัด พรอมกับมีรายละเอียดของโครงสรางหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและคณาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีนาคม 2560

สารบัญ
คํานํา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 25๔8
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนคร วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการโอนผลการศึกษาและการยกเวน
การศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลััยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ
สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การสอบปลายภาค พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก พ.ศ. 2560
แบบคํารองตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ พน.)

๒๙

แบบ พน. ๑
แบบ พน. ๒
แบบ พน. ๓
แบบ พน. ๔
แบบ พน. ๕
แบบ พน. ๖
แบบ พน. ๗
แบบ พน. ๑๐
แบบ พน. ๑๑
แบบ พน. ๑๒
แบบ พน. ๑๓

คํารองทั่วไป
คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา
คํารองขอเปดหมูพิเศษ
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพและตางศูนยฯ (2 หนา)
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑที่กําหนด (2 หนา)
คํารองขอลงทะเบียนเรียน (สําหรับนักศึกษาตกคาง)
คํารองขอลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)
คํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
คํารองขอยกเลิกรายวิชา
คํารองขอยกเวนการศึกษารายวิชา
คํารองขอโอนผลการเรียน

๑๓
๑๙
๒๑
๒๔

๓๓
๓๔
๓๖
๓๘
40
42
43
44
45-46
47-48
49
50
51
52
53
54

สารบัญ
แบบ พน. ๑๔
แบบ พน. ๑๖
แบบ พน. ๑๗
แบบ พน. ๑๘
แบบ พน. ๑๙
แบบ พน. ๑๙.๑
แบบ พน. ๒๐
แบบ พน. ๒๐.๑
แบบ พน. ๒๑
แบบ พน. ๒๒
แบบ พน. ๒๔
แบบ พน. ๒๖
แบบ พน. ๒๗
แบบ พน. ๒๘
แบบ พน. ๓๑

คํารองขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป
คํารองขอเรียนสมทบตางสถาบัน
คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา
คํารองขอสําเร็จการศึกษา (2 หนา)
คํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)
คํารองขอใบรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาไทย (Transcript)
คํารองขอใบรายงานผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
คํารองขอลาออก
คํารองขอยายสถานศึกษา
คํารองขอยกเวนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (กรณีที่เรียนจบระดัับปริญญาตรีแลว)
คํารองขอสืบคนใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
คํารองขอลงทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ผูสําเร็จการศึกษา)
- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบคํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นทดแทนวิชาเลือก
ที่ไดคาระดับคะแนนเปน E

โครงสรางหลักสูตร (CD)

55
56
57
58-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อ ใหก ารประเมิน ผลการศึก ษาสํ า หรับ นัก ศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญา ปริญ ญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๒๒(๑) แห ง พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงกําหนดระเบียบเพื่อเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) นับจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการ
ปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความวา
นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
“ ภาคการศึกษาฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารยท่ปี รึกษา”
หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตัั้งโดย
คําแนะนําของคณบดีเพื่อใหทําหนาที่แนะนํานักศึกษาและใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอื่นๆ
“ศูนยบริการการศึกษา” หมายความวา ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ที่ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การประเมินผลการศึกษา
ใหมีการประเมิน ผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยการวัดผลจะตองทํา
ตลอดภาคการศึกษาดวยวิธีตางๆ เชน การสอบยอย การรายงาน การทํางานกลุม การสอบกลางภาค
และมีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหวางภาคใหอยูในระหวางรอยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เวนแต
รายวิชาที่กําหนดใหประเมินในลักษณะอื่นนอกจากการสอบปลายภาค
๕.๑ ผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค

๑๓

๒
๕.๑.๑ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ตองยื่น
คํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียน โดยยื่นที่สํานักสงเสริม วิช าการ
และงานทะเบียนกอนสอบปลายภาค ๓ สัปดาห เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเขา สอบ
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ จะหมดสิทธิ์สอบ
๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรีย นในรายวิช าใดนอ ยกวา รอยละ ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นกอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ
“F” แลวแตกรณี
๕.๒ การประเมินผลการศึกษารายวิชาตางๆตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้
๕.๒.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ความหมาย
คาระดับคะแนน
ระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
๔.๐
+
B
ดีมาก
๓.๕
B
ดี
๓.๐
+
C
ดีพอใช
๒.๕
C
พอใช
๒.๐
+
D
ออน
๑.๕
D
ออนมาก
๑.๐
E
ตก
๐.๐
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือ
วาสอบไดตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา ตองลงทะเบียนและเรียน
ใหม จนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชา
อื่นได สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถา
ไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับ การ
ประเมินผลต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพเปนนักศึกษา
กรณีท่ี นักศึกษาขอลงทะเบี ยนรายวิชาเลื อกอื่นแทนรายวิ ชาเลื อกที่ สอบไมผ าน
รายวิชาที่สอบไมผานจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน “E”
๕.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
ไมผาน
F (Fail)
ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม

๑๔

๓
รายวิชาที่ไดผลประเมิน “ F ” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหไดผลการประเมินเปน “P”
ขอ ๖ สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิ กรายวิชานั้น โดย
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห และใชในกรณีท่ีนักศึกษา ลา
พักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
I (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึ กษายังทํางาน
ไมสมบูรณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือใชสําหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตอ ง
ดําเนิน การขอรับการประเมิน ผล เพื่อเปลี่ยนระดับ คะแนนใหเ สร็จ สิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การ
เปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได ตาม
เวลาที่กําหนดใหผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และสงผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยูภายในภาคการศึกษาถัดไป
(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหสอบหรื อมหาวิทยาลั ย
อนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “E”
หรือ “F” โดยอัตโนมัติ
(๓) นักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเปน “I” ในภาคการศึกษาสุดทายและดําเนินการแก
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๗ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม 2
ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
๗.๑ กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคั บ ใหนําหนวยกิตของรายวิชาที่สอบ
ตกมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๗.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไวใ นหลัก สูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เทานั้น
ขอ ๘ นัก ศึก ษาที่เ ขา ศึก ษาในหลัก สูต รปริญ ญาตรี (ตอ เนื ่อ ง) จะลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
ขอ ๙ นักศึก ษาที่ทุจ ริตในการสอบ เมื่อนักศึก ษากระทําผิดหรือรว มกระทําผิด ระเบีย บ
การสอบใหคณะกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแลว
รายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยมี
แนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้
๙.๑ ถาเปน ความผิ ดประเภททุจริต เชน สงกระดาษคําตอบใหเพื่อน สอบแทนกัน
หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบ
การสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไวใหไดผลการสอบตามที่ส อบไดจ ริง และให

๑๕

๔
จารณาสั ่ง พัก การศึก ษานัก ศึก ษาผูนั้น ๑ ภาคการศึก ษาเปน อยา งนอ ยในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
๙.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพื่อนลอกคําตอบ การ
โนตยอเขาหองสอบ แตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่
กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา
๙.๓ ถา เปน ความผิด อยางอื่น ตามที่ร ะบุไวใ นขอ ปฏิบ ัติข องนักศึก ษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต
๙.๔ ถานั กศึกษากระทําผิ ดหรื อรวมกระทําผิ ดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบให คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตาม
ควรแกความผิดนัน้
๙.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทําผิดนั้ นโดยใหมีร ะยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพัก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๑๐ นัก ศึก ษาที่ถูก สั่ง พัก การศึก ษาจะตอ งชํา ระคา ธรรมเนีย มการรั ก ษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
ขอ ๑๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๑.๑ มีความประพฤติดี
๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบถวนตามที่หลั กสู ตร และสภามหาวิทยาลั ยกําหนด
รวมทั้งการผานเกณฑตามขอกําหนดตางๆของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ ไมติดคางระดับคะแนน “E” “F” และ “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๑๑.๔๔ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑.๕ ผ า นการประเมิ น ความสามารถทางทั ก ษะภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และ
คอมพิวเตอรตามเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๖ มีเวลาเรียนตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรอนุปริญญา (๓ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๘ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษา ไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาค การศึกษาปกติ
และไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาหรือเทียบเทา

๑๖

๕

ไมเกิน ๖
ไมเกิน ๘
ไมเกิน ๔
และไมเกิน
และไมเกิน

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

ขอ ๑๒ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่ออยูในเกณฑ
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๒.๑ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๒ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๓ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน
๑๒.๒ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ภาคที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ สําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่าํ กวา ๑.๘๐
๑๒.๔ ไมผานการประเมินรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณ
วิชาชีพ และสหกิจศึกษาเปนครั้งที่ ๒
๑๒.๕ เปนผูขาดคุณสมบัติการเปนนักศึกษา
๑๒.๖ นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๒.๗ นักศึก ษาที่ไ มล งทะเบียนเรีย นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ไมไดยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปน นักศึกษา
๑๒.๘ นักศึกษาที่ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใน
ขอ ๑๑.๖
๑๒.๙ นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยวินัย
นักศึกษา
ทั้งนี้การนับภาคการศึกษาที่เรียนใหนับรวมภาคการศึกษาที่มีการรักษาสภาพนักศึกษา หรือให
พักการศึกษาดวย

๑๗

๖
ขอ ๑๓ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๑.๖ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ปี รึกษา
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีผานเกณฑตามขอกําหนดของหลักสูตร
และของสภามหาวิทยาลัย แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได ทั้งนี้
ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา ๑.๘๐
ขอ ๑๔๔ ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๑๔.๑.๑ สอบไดรายวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “F“ ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
๑๔.๑.๒ สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆไมต่ํากวา “C” และอาจไดรับผลการ
ประเมินบางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ไดไมเกิน ๒ รายวิชา
๑๔.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๔.๑.๔ ไมเคยเรียนซ้ําเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวย
กิต (Audit) มากอน
๑๔.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐ ขึ้นไปสําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและในระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
๑๔.๑.๖ เรียนจบภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปที่ระบุไวในหลักสูตร นักศึกษา
ภาคปกติท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติ
นิยม
๑๔.๒ คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตอง
เปนผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕๕ รางวััลการเรียนดี
นั กศึ กษาที่ มี สิ ทธิ์ ได รั บรางวั ลการเรี ยนดี จะต องมี ค า ระดั บคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดแต ล ะ
สาขาวิชาทั้งนี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ และตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๒
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัตผิ ลการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๑๘

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวย การยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๑๕ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศั ย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํ าประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสถาบันอุดมศึกษายึดเปน
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ขอ ๒๓.๒ และขอ ๓๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.
๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงออกระเบียบ วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เ รีย กวา "ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร วา ดว ยการยกเวน
การศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๙ "
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปน
ตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่งใดที่เกี่ยวกับการยกเวนการศึกษารายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นัก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง)” หมายความว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"สถาบันอุดมศึกษาอื่น" หมายความวา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอนระดับหลังชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหลักสูตรจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และ
หมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหวางหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว และหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน

๑๙

-๒ขอ ๕ ผูมีสิทธิขอยกเวนการศึกษารายวิชา ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒) สถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผานการศึกษาอบรมที่มีเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงเทียบเคียงไดกับรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอ ๖ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา
(๑) เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะไดรับการยกเวนการศึกษารายวิชา
ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต และจะตองเลือกวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อีกไมนอยกวา
๑๘ หนวยกิต ตามขอกําหนดดังนี้
กลุมวิชาภาษา ใหเรียน ๒ รายวิชา ๖ หนวยกิต บังคับเรียนวิชาภาษาไทย ๑
รายวิชา และใหเลือกเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ อีก ๑ รายวิชา
กลุม วิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนกลุมวิชาละ ๑
รายวิชาๆละ ๓ หนวยกิต รวมเปน ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาทีไ่ ดศึกษามาแลว
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเลือกเรียน ๒ รายวิชาๆ
ละ ๓ หนวยกิต รวม ๖ หนวยกิต โดยไมใหซ้ํากับรายวิชาทีไ่ ดศึกษามาแลว
(๒) ในกรณีท่ีไดเคยศึกษารายวิช าครบทุกรายวิชาในกลุ มวิชาใดๆ ให เลื อกเรี ยน
รายวิชาในกลุมวิชาที่เหลือ เพื่อใหจํานวนหนวยกิตครบ ๑๘ หนวยกิต
(๓) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา โดยใชอักษรยอ "P" ( Pass ) ในชองระดับคะแนน
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาเพื่อเสนออนุมัติการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารย
าสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรร))
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒๐

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 "ระเบียบมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร วาดว ยการโอนผล
การศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ.๒๕๔๘ "
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปน
ตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่งใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษา
รายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว า นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาตามโครงการการจั ด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
"มหาวิทยาลัยอื่น" หมายความวา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอนระดับ หลั งชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลั กสู ตรไมต่ํากวา ระดับอนุป ริ ญญาหรื อเทียบเทาที่ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
"การโอนผลการศึกษา" หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏหรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตอ งศึกษา
รายวิชานั้นอีก
"การยกเวนการศึกษารายวิชา" หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษาใน
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
และหมายความรวมถึงการเทียบเนื้อหาของรายวิชาระหวางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน
"การประเมินผล" หมายความวา การสอบภาคทฤษฎี หรือการสอบสัมภาษณ หรือการ
สอบภาคปฏิบัติในรายวิชา หรือการนําเสนอแฟมสะสมผลงาน หรือการนําเสนอโครงงาน วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไม นอยกวารายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ขอ ๕ ผูมีสิทธิ์ขอโอนผลการศึกษา ตองเปนผูท่มี ีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) ผูท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ หรือในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมาแลว และยังไมสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับเดิมอีก
(๒) ผูที่เคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามหลักสู ตรสถาบันราชภัฏ หรื อ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผูท่ขี อยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๔) ผูท่ีเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลวเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ
(๕) ผูที่สํ าเร็ จการศึกษาโปรแกรมวิช านั้นในระดับอนุป ริญญาจากมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร แลวเขาศึกษาโปรแกรมวิชานั้นในระดับปริญญาตรี
ขอ ๖ เงื่อนไขในการโอนผลการศึกษา
(๑)
ผู ขอโอนตองมีส ภาพการเปน นักศึกษาภาคปกติห รือนักศึกษาภาคพิเศษ
ตามโครงการอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
(๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
(๓) การโอนต
ร องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอ
โอนผลการศึกษา
(๔) การรับยาย ตองไมมีรายวิชาที่ผลการเรียนเปน “I” (Incomplete)
ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์ขอยกเวนการศึกษารายวิชา ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) ผูท่สี ําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒)
ผูที่สํ าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(๓) ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๔) ผูท่ศี ึกษาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือการ
บริหารจัดการ และการประกอบอาชีพที่เทียบไดในรายวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆจากหนวยงานตางๆ ทั้งใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ
ขอ ๘ เงื่อนไขในการยกเวนการศึกษารายวิชา
(๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C
(๒) การขอยกเวน การศึก ษาของผู ศึก ษาจากการศึก ษานอกระบบ และ/หรือ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย การฝก อาชีพ หรือ จากประสบการณก ารทํ า งาน ใหอ ธิก ารบดีแ ตง ตั ้ง
คณะกรรมการกําหนดวิธีการประเมิน ผลเพื่ อขอยกเว นการศึกษารายวิช า และจั ดทํา เป นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับ อนุปริญญา
หรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ใหยกเวนการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปทั้งหมด
โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๘ (๑) และขอ ๙ มาพิจารณา
(๔)
๔ จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการศึกษา รวมแลวตองไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิต ซึ่งกําหนดไวในโปรแกรมวิชาหรือสาขาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับการยกเวน
แลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลััยไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
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(๕) รายวิชาที่ไดรับการยกเวน การศึกษา ใหบันทึกไวในระเบียนการศึกษาของ
นักศึกษา โดยใชอักษรยอ "P" ในชองระดับคะแนน สวนผูท่ีไดรับการยกเวนผลการศึกษาตามขอ ๘ (๓)
ให นั บ หน ว ยกิ ต หมวดวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป รวมในเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยไม ต อ งบั น ทึ ก ผล
การศึกษาเปนรายวิชา
ขอ ๙ รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชา ตองสอบได หรือได
ศึกษา ฝกอบรมมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาค
การศึกษาสุดทายที่มีผลการศึกษา หรือวันสุดทายที่ศึกษาอบรม
ขอ ๑๐ ผูท่ีจะขอโอนผลการศึกษาและยกเวนผลการศึกษารายวิชา ตองกระทําใหเสร็จ สิ้น
ภายในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร
และตองไมเคยไดรับการพิจารณาการโอนผล
การศึกษาหรือยกเวนการศึกษารายวิชามากอน
ขอ ๑๑ การนั บ จํ า นวนภาคการศึ ก ษาของผู ท่ี ไ ด รั บ การโอนผลการศึ ก ษา หรื อ ยกเว น
การศึกษารายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ทองถิ่น (กศ.พท.) ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
(๒) ผูท่ศี ึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให
นับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา
(๓) การโอนผลการศึกษาของนักศึกษาตามขอ ๕ (๑) ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาที่เคย
ศึกษาและมีผ ลการศึก ษา นัก ศึกษาตามขอ ๕ (๓) (๔)และ (๕) ใหนับ จํา นวนภาคการศึกษา
ตอเนื่องกัน
ขอ ๑๒ การขอโอนผลการศึกษาหรือขอยกเวนการศึกษารายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการศึกษาและการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผล
การศึกษา หรือการยกเวนการศึกษารายวิชา
ขอ ๑๔๔ ผูไดรับการโอนผลการศึกษาไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูที่ไดรับการ
ยกเวนการศึกษารายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกี ยรตินิยม ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามคุณสมบัติของผูไดรับ
เกีย รตินิยมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๕๕ การโอนผลการศึกษาและการยกเวนการศึกษารายวิชาที่ดําเนินการไปแลวกอน
ประกาศใชระเบียบฉบับนี้ใหเปนไปโดยสมบูรณ สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบ
ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศศ. ๒๕๔๘
(รองศาสตราจารย
าสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับนักศึกษา
ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการ
จัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ พัฒ นาบุค ลากร) และภาค กศ. พท. (โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ คลากร
สวนทองถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหม หาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นๆ สําหรับ นักศึกษาของภาคปกติ ภาค
กศ.พบ. ((โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรสวนทองถิ่น) ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษา ดังนี้
คาธรรมเนียมอื่นๆ
๑. คาออกเอกสาร ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษา
ไดแก ใบรายงานผลการศึก ษา ใบแทนใบเสร็จ รับ เงิน หนัง สือ
รับรองตางๆ ประกาศนียบัตร ใบแทนเอกสารตางๆ และเอกสาร
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให
๒. คาออกเอกสารต างๆ ที่ มหาวิ ทยาลั ยออกใหหลั งสํ าเร็ จ
การศึกษาแลว หรือที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว เชน ใบรายงาน
ผลการศึ ก ษา ใบแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น หนั ง สื อ รั บ รองต า งๆ
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ ใบแทนเอกสาร
ตางๆ และเอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยออกให
๓. คาธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร
และปริญญาบัตรเกินกวา ๒ ป นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๔. คาปรับ กรณีล งทะเบี ยนชากวากําหนด แตทั้งนี้ ไมเกิ น
๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
๕. คาปรับกรณีขอผอนผันหรือขยายเวลาการชําระเงิน แต
ทั้งนี้ไมเกิน ๒๐ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน
๖. คาธรรมเนียมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีท่นี ักศึกษาสงคืนหนังสือ สื่อการเรียนหลังวันกําหนดสง ให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

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

ฉบับละ ๑๕๐ บาท

ฉบับละ ๕๐๐ บาท
วันละ ๕๐ บาท
วันละ ๕๐ บาท
วันละ ๕ บาท

๓๔

๒

๗. คาธรรมเนียมการขอยกเวนผลการศึกษา

หนวยกิตละ ๕๐ บาท

๘. คาธรรมเนียมการขอโอนผลการศึกษา

๕๐๐ บาท

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

๓๐๐ บาท
๗๐๐ บาท

๑,๒๐๐ บาท

๗๐๐ บาท

๑๑. คาคืนสภาพการเปนนักศึกษา

๓๐๐ บาท

๔๐๐ บาท

๓๐๐ บาท

๑๒. คาธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา

๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

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

(รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา
ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อใหการดําเนินการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.
((โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ. พท. ((โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
สวนทองถิ่น) เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. (โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น) ที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เปนตนไป จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลงทะเบียน หรือคาลงทะเบียนจากนักศึกษา ดังนี้
๑.๑ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
คาตรวจสุขภาพ
คาคูมือนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาประกันอุบัติเหตุ
รวม

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

๓๖

๒

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

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

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

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

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

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

(รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาค
___________________
เพื่อ ใหก ระบวนการสอบดํา เนิน ไปดว ยความเรีย บรอ ย มหาวิท ยาลัย จึง ออกประกาศ เรื ่อ ง
แนวปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไวดังนี้
ขอ ๑ สิทธิ์ในการสอบปลายภาค
๑.๑ นักศึกษาตองมีเ วลาเรี ยนในรายวิช านั้ น ๆไมน อยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรี ย น
ทั้งหมด
๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรีย น
ทั้งหมดจะไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
กอนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห หากไมดําเนินการใดๆใหผูสอนสงผลการเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแต
กรณี
ขอ ๒ การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเขาสอบ
๒.๑ นักศึกษาตองแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ผูใดฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๒ นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาตอกรรมการควบคุมการสอบ
ทุกครั้ง นักศึกษาที่ไมมีหลักฐานดังกลาวใหขอการรับรองการเปนนักศึกษาจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่
สามารถใหการรับรองได
๒.๓ นักศึกษาที่เขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาทีจะหมดสิทธิ์สอบและนักศึกษาจะออก
นอกหองสอบไดเมื่อการสอบผานไปแลว ๓๐ นาที
๒.๔๔ นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๒.๕ หามนําตํารา เอกสาร โนตยอ สูตรตางๆ เครื่องคิดเลข กระดาษ หรือ อุปกรณอื่นๆ
ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารทุ กประเภทติดตัวเขาไปในหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยประจํา
วิชาหรืออาจารยกํากับหองสอบ
๒.๖ หามนําขอสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
๒.๗ หามนักศึกษาทําปฏิกิริยาที่สอไปในทางทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาดและตอง
ระมัดระวัง ไมใหนักศึกษาคนอื่น มีโอกาสคััดลอกคําตอบ
๒.๘ ถานักศึกษาฝาฝนแนวปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังกลาวจะถูกทําโทษทางวินยั
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสอบปลายภาค
กรณีที่นักศึกษามีสิทธิ์ส อบแตข าดสอบปลายภาคหรือไมไดรับอนุญาตใหเขา หอ ง
สอบใหนักศึกษายื่นคํารอ งขอสอบพรอมหลัก ฐานที่เ ปนลายลักษณอักษรและชัด เจน ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนอยางชาที่สุด ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนถัดไป การพิจารณาคํา
รองใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ

๓๘

๒

นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนได
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้เทานั้น
๓.๑ เจ็บปวยหนักหรือเขารับการผาตัดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ เชื่อถือ
ได โดยมีใบรับรองแพทยระบุวาเปนการปวยที่ทําใหไมสามารถมาสอบได
๓.๒ ประสบอุบัติเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บ หรือตองอยูในที่เกิดเหตุเพื่อแกไขปญหา
๓.๓ บิดามารดาหรือผูปกครองซึ่งใหความอุปการะทางการเงินของนักศึกษาเจ็บ ปวย
อยางหนัก หรือประสบอุบัติเหตุรายแรง หรือเสียชีวิต
๓.๔ นัก กีฬ าทีม ชาติที ่ต อ งไปแขง ขัน ตา งประเทศ หรือ นัก ศึก ษาที ่ไ ดร ับ ทุน
แลกเปลี่ ย นที่ตองเดินทางไปตางประเทศในชว งการสอบ หรือมีภ ารกิจที่ตองไปปฏิบัติตามคําสั่ งของ
หนวยงาน ใหยื่นคํารองทันทีท่ที ราบวาตองเดินทาง
๓.๕ เปนเหตุสุดวิสัยและจะตองนําหลักฐานที่เปนทางการมาแสดง
ขอ ๔ บทลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตการสอบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดบทลงโทษไวดังนี้
๔.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริตรายแรง เชน สงกระดาษคําตอบใหเพื่อน สอบแทนกัน
หรือคัดลอกคําตอบจากเอกสาร ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
และใหพจิ ารณา สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น ๑ ภาคการศึกษาเปนอยางนอย ในภาคการศึกษาถัดไป
หรืออาจใหพนสภาพการเปนนัก ศึกษาก็ได
๔.๒ ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนา เชน การเปดโอกาสใหเพื่อนลอกคําตอบ การ
โนตยอเขาหองสอบแตยังไมมีโอกาสลอกคําตอบ ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา หรือใหอยูในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย
๔.๓ ถ าเป นความผิ ดอย างอื่ นตามที่ ระบุ ไว ในข อปฏิ บั ติ ของนั ก ศึ กษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต
๔.๔ ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควร
แกความผิดนั้น
๔.๕ การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึก ษาที่กระทํ าผิ ดนั้ น โดยให มี ร ะยะเวลาการลงโทษตอ เนื่ องกั น ทั้ งนี้ ให นั บระยะเวลาที่ถู กสั่ งพั ก
การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
๔.๖ นัก ศึ ก ษาที่ ถู ก สั่ งพั ก การศึ ก ษาจะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนีย มการรั ก ษาสถานภาพ
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย
สตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓๙

๔๐

๔๑

แบบ พน. ๑
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

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

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

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

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

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

๔๒

แบบ พน. ๒
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ถอนรายวิชา
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง
เรียน

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

สิ่งที่แนบมาดวย ๑. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)
๕
๒. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th
๓. กรณีที่นักศึกษาเพิ่ม – ถอนทางเว็บไซตดวยตนเองบางรายวิชา (ปริ๊นทตารางเรียนที่เปลีย่ นแปลงแลว)

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

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

หมายเหตุ นักศึกษาตองถอนรายวิชาทางเว็บไซตเทานั้น
เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จํานวน.................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................................................. ผูย่นื คํารอง
เบอรรโทรศัพทที่สามารถติดตอได.....................................................................................................

การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

๔๓

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

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

แบบ พน. ๓
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเปดหมูเรียนพิเศษ
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอเปดหมูเรียนพิเศษษ ประจําภาคการศึกษาที่ ............... / ............................
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ทีอ่ าคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)
๕
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ...............................................................................................................
หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ ..... ป สาขาวิชา .................................................................................. หมูที่ …. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ........................................................................
มีความประสงคขอเปดหมูเรียนพิเศษดังนี้
๑. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน ....................................................................................
เหตุผลที่ขอเปดหมูเรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................
๒. รหัสวิชา......................... ชื่อวิชา...............................................................................................................หนวยกิต น (ท-ป) .............................
วัน – เวลาเรียน – หองเรียน ................................................................. อาจารยผูสอน ....................................................................................
เหตุผลที่ขอเปดหมูเรียนพิเศษ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
อาจารยผูสอนลงนาม........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
(......................................................................)
โทรศัพทท่สี ามารถติดตอได ..................................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
.......................................................................
ลงนาม.....................................................

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
...............................................................................
ลงนาม.................................................................
(……………………..………………………………….)
........./...................../….........

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

หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

๔๔

แบบ พน. ๔
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพ ประจําภาคการศึกษาที่ .........../.........................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ตารางเรียนสวนตัวในภาคการศึกษาปจจุบัน (รับจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือปริ๊นททาง web – site : www.pnru.ac.th
๒. Baby Transcript (นักศึกษาขอเอกสารจากงานทะเบียนและวัดผล ที่อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๕)
๕
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..............................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ ........ ป สาขาวิชา .................................................................. หมูท่ี …….. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา .................................................................................
มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาตางสถานภาพในรายวิชาดังตอไปนี้
๑. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๒. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๓. ขอลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาสถานภาพ  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ.
เรียนใน  มหาวิทยาลัย ............................................................................................ รหัสวิชา....................................................................
ชื่อวิชา............................................................................................ หนวยกิต น (ท-ป) ..... วัน – เวลาเรียน – หองเรียน .................................
อาจารยผูสอน ............................................................. เหตุผลที่ขอเรียนรวม ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ในภาคการศึกษานี้ไดลงทะเบียนไปแลว...............หนวยกิต ขอลงทะเบียนเรียนรวมอีก ...........หนวยกิต รวมหนวยกิตทั้งหมด..................หนวยกิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ....................................................................ผูย่นื คํารอง
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ..................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ปี รึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

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

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

๔๕

-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ Ö

-2-

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

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

เรียน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายวิชาที่เพิ่ม

Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

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

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

๔๖

แบบ พน. ๕
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่กี ําหนด
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง

ขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินจากเกณฑท่กี ําหนด ประจําภาคการศึกษาที่ ............ / ..........................

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

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................................................ผูยื่นคํารอง
(.........................................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .......................................................................................................................................................
หมายเหตุ : หากนักศึกษากรอกขอมูลและแนบหลักฐานไมครบจะถือวาคํารองไมสมบูรณ
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ...................................................
.........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................................

๒. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
..........................................................................................................
ลงนาม ..........................................................................
(.......................................................................)
........... / .......................... / .............
๔. ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อนุญาต  ไมอนุญาต………………………………..
ลงนาม ..............................................................................
(…………………………………………………….)
........... / .......................... / .............

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

๔๗

-๑-

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวยคะ Ö

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

เรื่อง

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

เรียน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายวิชาที่เพิ่ม

Section

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดเฉพาะรายวิชาที่ขอเพิ่มใหชัดเจน ลงดานลางนี้

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

เมื่อขาพเจาเปลี่ยนแปลงรายวิชาขางตนในภาคการศึกษานี้แลว ขาพเจาจะลงทะเบียนรวมทั้งสิน้ จํานวน.................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................................ผูย่นื คํารอง
(..............................................................................)

-๒–

๔๘

แบบ พน. ๖
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

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

รวมหนวยกิตทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียน .................................หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ......................................................................... ผูยื่นคํารอง
(......................................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ............................................................................................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ปี รึกษา / ฝายวิชาการคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด

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

๔๙

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

แบบ พน. ๗
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วัน - เวลาเรียน

หองเรียน

ชื่ออาจารยผูสอน
(เขียนตัวบรรจง)

อาจารยผูสอน
(ลงนาม)

หมายเหตุ นักศึกษาตองระบุรายละเอียดรายวิชาที่ขอเพิม่ ใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

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

ลงชื่อ ....................................................................................ผูยื่นคํารอง
(.................................................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ....................................................................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน .............................................................................................
ลงนาม..............................................................................
........... / .............................. / ...............

๕๐

แบบ พน. ๑๐
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

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

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทาย
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .........................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ....... รหัสประจําตัวนักศึกษา ..........................................................................................
หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ ......... ป สาขาวิชา ............................................................ หมูท่ี …….. ชื่ออาจารยท่ปี รึกษา ......................................................
มีความประสงคขอรักษาสถานภาพ สําหรับภาคการศึกษาที่ ......... / ................. เหตุผลที่รักษาสถานภาพ .............................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคํารอง
(...........................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอได ในกรณีมีปญ
 หา .........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ปี รึกษา ..............................................

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

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

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

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

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

ลงนาม .......................................................................
(…………………………………………………..)
........... / ....................... / ................
๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่ ...............................
เลขที่ ........................................... จํานวน ............................... บาท
ลงนาม .......................................................................
(
)
........... / ....................... / ................

หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาไดกระทําการรักษาสถานภาพนักศึกษาไวแลว จะไมไดรับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่รักษาสถานภาพไว

๕๑

แบบ พน. ๑๑
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันั ที่

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

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

๕๒

แบบ พน. ๑๒
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยกเวนการศึกษารายวิชา
วันที่ ..................เดือน ..................................พ.ศ. ...................
เรื่อง
เรียน

ขอยกเวนการศึกษารายวิชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)..............................................................................รหัสประจําตัว .............................................................
ปจจุบันเปนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............. หลักสูตร ศศ.บ. วท.บ. บธ.บ. ทล.บ. รป.บ. ศล.บ. บช.บ. สถ.บ.
นศ.บ. ค.บ. น.บ. ร.บ. ศ.บ. .............ป สาขาวิชา ............................................................................................................หมูท่ี ..........................
คณะ/วิ
/ ทยาลัย ..................................................................อาจารยท่ปี รึกษา.............................................................................................. มีความประสงค
จะขอยกเวนการศึกษารายวิชาที่เคยศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดิม คือ(ชื่อสถาบัน) ....................................................................................................
หลักสูตร ..................................................................................... สาขาวิชา/วิ
/ ชาเอก ............................................................................................................
กอนเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจาณา ดังนี้
สําเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) (จากสถาบันเดิม)
คําบรรยายรายวิชาที่ขอยกเวนการศึกษารายวิชา(เฉพาะจากสถาบันอื่น ที่ไมใชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
รายวิชาที่ขอเทียบจากสถาบัน/ม
/ หาวิทยาลัย
.......................................................................................

ลํา
ดับ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก. เกรด รหัสวิชา

เทียบเทารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อวิชา

ผลการพิจารณาของ หมาย
ประธานสาขาวิชา เหตุ
(ลายเซ็น)
นก. อนุมัติ ไมอนุมัติ

รวมรายวิชาที่ขอยกเวนการศึกษารายวิชา .................... วิชา ..................... หนวยกิต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ ............................................................................ ผูยื่นคํารอง
(...................................................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา .............................................................../ Email: ………………………………………………………………..
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ปี รึกษา
๒. ความเห็นของประธานสาขาวิชา
๓. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ
…………….……………………………..…………………… ...………………………………………………….…………. …………………………………………………………
ลงนาม .............................................................. ลงนาม ...........................................................
ลงนาม ...............................................................
(............................................................)
(.........................................................)
(............................................................)
............/....................../............
............/....................../............
............/....................../............
๔. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
๕. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหยกเวน
๖. ฝายการเงินชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จ
งานทะเบียน .................................................... การศึกษารายวิชาได ..........วิชา ..........หนวยกิต เลขที่ ................................................................
จํานวน ............................................ บาท
ลงนาม ............................................................ ลงนาม ............................................................ ลงนาม ...............................................................
(............................................................)
(.............................................................)
(...............................................................)
............/....................../............
............/....................../............
............/....................../............

๕๓

แบบ พน. ๑๓
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอโอนผลการเรียน
วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอโอนผลการเรียน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบรายงานผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) .......................................................................................................................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............ รหัสประจําตัวนักศึกษา ................................................................................................................
หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ ........ ป สาขาวิชา ............................................................................ หมูท่ี ……. ชื่ออาจารยท่ปี รึกษา ........................................................................
มีความประสงคจะขอโอนผลการเรียน จํานวน ......... วิชา จํานวน .......... หนวยกิต วุฒิเดิมที่นํามาขอโอนคือ .....................................................................
สาขาวิชา / วิชาเอก ................................................................................... ชื่อสถานศึกษาเดิม ..............................................................................................
ขอโอนผลการเรียนเนื่องจาก  เปลี่ยนจากภาคปกติเปน ภาคกศ.พบ. ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 เปลี่ยนจาก ภาคกศ.พบ. เปนภาคปกติ ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 ขอยายมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ในสาขาวิชา / หลักสูตรเดิม
 อื่นๆ ระบุเหตุผล ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ........................................................... ผูย่นื คํารอง
(...........................................................)

เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ...........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยท่ปี รึกษา ...............................................
.....................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
( .................................................................. )
......... / ..................... / ..............
๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.....................................................................................................
ลงนาม .......................................................................
(....................................................................)
............ / ........................ / ...............

๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหโ อนผลการเรียนได
จํานวน ....................... รายวิชา จํานวน ........................หนวยกิต
ลงนาม .......................................................................
( .................................................................. )
......... / ..................... / ..............
๔. ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่...........................
เลขที่ .............................จํานวน ............................................ บาท
ลงนาม .......................................................................
( .................................................................. )
.......... / ..................... / ..............

๕๔

แบบ พน. ๑๔
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

ลําดับ

รายวิชาที่ขาดสอบ

วันที่สอบ

เวลาที่สอบ

ชื่ออาจารยประจําวิชา

๑.

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

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

๒.

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

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

๓.

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

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

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

นําเขากรรมการวิชาการ
ผลการพิจารณา  อนุญาต  ไมอนุญาต .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............./....................../.............
หมายเหตุ ๑. กําหนดการยื่นคํารองขอสอบตองยื่นคํารองภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันสุดทายของการสอบ
๒. ผลการพิจารณาอนุญาตใหสอบจะสมบูรณเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ

๕๕

แบบ พน. ๑๖
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….………………………………………….
ลงนาม.....................................................................
(..............................................................)
…….…../………/…..............

๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ

{ อนุญาต { ไมอนุญาต

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

๕๖

*กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง*
แบบ พน. ๑๗

เลขที่รับเรื่อง

ผูรบั
วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา

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

ลงชื่อ ......................................................... ผูย่นื คํารอง (ชื่อ-สกุลใหม)
(.....................................................)

๕๗

แบบ พน. ๑๘
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสําเร็จการศึกษา
วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอสําเร็จการศึกษา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย

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

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม ) ................................................................ รหัสประจําตัว ..............................................
นักศึกษา □ ภาคปกติ □ ภาค กศ.พบ. รุน / ป ...... สาขาวิชา ............................................................................... หมูท่ี ……. หลักสูตร ........ ป
ระดับ { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา (สวนนี้หากไมทราบขอมูลชัดเจน ไมตองกรอก)
๑. ขาพเจาเริ่มเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ..................... / ............................
๒. วุฒิเดิมของขาพเจา .......................................... จากสถานศึกษา .................................................. เมื่อ พ.ศ. .................
จึง เรียนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ทั้ งนี้ ขอรับ รองว า ขอความขา งตน เป นความจริง และขา พเจ า จะยอมรับ และปฏิบั ติต ามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
( ...................................................................... )
ไดตรวจสอบแลววาเปนความจริงตามที่นักศึกษาไดแจงขอสําเร็จการศึกษา
ลงชื่อ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา
( .............................................................. )
หมายเหตุ
๑. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาอยางชา ๑ เดือน กอนกําหนดสอบปลายภาคสําหรับผูที่จบการศึกษาพรอมกันทั้งหมู
แตหากเปนนักศึกษาตกคางหรือจบกอน ใหรอจนผลการเรียนครบแลวจึงสงเอกสาร
๒. ถามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ยศ. ใหแจงงานทะเบียนและประมวลผล พรอมทั้งนําหลักฐานการเปลี่ยนขอมูลแนบดวย

-1-

๕๘

*ตําแหนงเย็บซองใสรูป*

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัตนิ ักศึกษา

ติดรูปถาย
๓ × ๔ ซม.

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

๕๙

-๒-

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๑๙
ผูร บั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

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

**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอ.......( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองคาดวาจะจบการศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตรระบุเกรดเฉลี่ย...............................
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
 ใบรับรองหลักสูตร 5 ป(เฉพาะวุฒิ คบ. 5 ป แนบสําเนาใบ Transcript ที่จบดวย)  อื่น..................................................................................
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ)
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ......................................................................................................
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอ....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร…………………………………..
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
มีความประสงคขอ....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว เอกสารเดิมสูญหายแนบพรอมใบแจงความ)
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  ใบแทนใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ...................................................................................................
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษากรอกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง นําคํารองติดตองานการเงินเพือ่ ชําระคาธรรมเนียมที่ที่อาคาร 13 ชั้น 2 (สํานักงานอธิการบดี)
และยื่นสงคํารองพรอมใบเสร็จ ที่งานทะเบียน

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

๖๐

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๑๙.๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาอังกฤษษ (Eng)
วันที่ ..................... เดือน ............................ พ.ศ. ..................
ดวยขาพเจา  นาย  นาง นางสาว  ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................ รหัสนักศึกษา...........................................................................................
คํานําหนา  Mr  Mrs  Miss ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญ

ระหวางชื่อ - นามสกุล เวน ๑ ชอง

หมายเลขโทรศัพทท่ตี ิดตอได ...................................................... มีความประสงคขอใบรับรอง ทัั้งนี้ตองการเปนฉบับ ภาษาอังกฤษ จํานวน ...................ฉบับ
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.....................................................................คณะ.................................................................
ระดับ ป.ตรี  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที.่ ............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ........................... ป
หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา...........................................................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา..............................................................................................................................
**ประเภทใบรับรองของ ป.ตรี และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองคาดวาจะจบการศึกษา
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ ............................................................................................................................
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
**ประเภทใบรับรองของ ป.บัณฑิต ป.โท และอัตราคาธรรมเนียม**
มีความประสงคขอใบรับรอง.....( กรณียังศึกษาอยู เลือก 1 ชอง)
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
มีความประสงคขอใบ.....( กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แนบสําเนาใบคุณวุฒิและปริญญาบัตร)
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบปริญญาบัตร
 อื่น ๆ .........................................................................................................................
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

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

๖๑

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๒๐
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

นักศึกษา ป.ตรี

รายละเอียดและอัตราคาธรรมเนียม

1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.3x4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท
ขนาด 1 นิว้ ครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท

นักศึกษา ป.เอก
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท

นัักศึกึ ษากรอกขอ มูลใใหครบถวน ถูกตอง ติิดตองานการเงินิ เพือื่ ชําํ ระคา ธรรมเนียี ม ทีี่อาคาร 13 ชัั้น 2 (สํํานักั งานอธิิการบดีี)
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน
ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่...............
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................

๖๒

กรุณากรอกขอมูล ใหครบถวน

แบบ พน. ๒๐.๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญ

ระหวางชื่อ - นามสกุล เวน ๑ ชอง

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ..........................................มีความประสงคขอใบรายงานผลกาเรียนฉบับ ภาษาอังกฤษ จํานวน ................ฉบับ
 ยังไมสําเร็จการศึกษา  อนุมัติสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา.......................................................คณะ..................................................
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาค กศ.พบ.  ภาคพิเศษ รุนที่.............. เรียนที่  ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ......................... ป
หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา...........................................................................................................................
 ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา................................................................................................
 ปริญญ
ญญาเอก ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขา.................................................................................................
รายละเอียดและอัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษา ป.ตรี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษา ป.บัณฑิต ป.โท
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต เปนชุดสูท
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษา ป.เอก
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษาแนบพรอมรูปถายชุดนักศึกษาหรือชุดสูทสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท
2. กรณีสําเร็จการศึกษาแลวเอกสารหาย แนบสําเนาใบแจงความ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามสาขาที่เรียน
ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 x 4 ซม.
¾ อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท

นักศกษากรอกขอมู
ึ
 ลใใหครบถวน

 ถูกตอง
 ตดตองานการเงนเพอชาระคาธรรมเนยม
ิ 
ิ ่ื ํ 
ี ทอาคาร
ี่
13 ชนั้ 2 (สานกงานอธการบด
ํ ั
ิ
ี)
และสงคืนคํารอง ที่งานทะเบียน
ฝายการเงิน ชําระคาธรรมเนียมตามใบเสร็จเลมที่.....................
เลขที่ .........................จํานวน ......................................... บาท
ลงนาม .......................................................................
( ............................................................ )
........... / ....................... / ................

๖๓

แบบ พน. ๒๑
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

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

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

๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
...........................................................................................................
ลงนาม ........................................................................
(………………….………………………………)
......... / ....................... / .............
๔. คําสั่งมหาวิทยาลัย  อนุญาต  ไมอนุญาต
............................................................................................................
...........................................................................................................
ลงนาม .....................................................................
( ........................................................... )
.......... / ......................... / ...............

๔ ฝายการเงิน นักศึกษาไดติดตอขอรับคาประกันของเสียหายคืนแลว เปนจํานวนเงิน ...............................บาท
๔.
ลงนาม .......................................................................
(....................................................................)
............ / .................................. / ............

๖๔

แบบ พน. ๒๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอยายสถานศึกษา

ผูร ับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

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

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

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

กรุณาทําเครื่องหมาย 3 ในการจัดสงจดหมาย
๑. การติดตอกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา { ขอรับจดหมายไปดําเนินการเอง (๑ – ๒ วันทําการ)
{ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห)
๒. เมือ่ มหาวิทยาลัยแหงใหมตอบรับแลว

๖๕

{ ขอรับหลักฐานไปรายงานตัวดวยตนเอง (๑ – ๒ วันทําการ)
{ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงจดหมาย (๑ – ๒ สัปดาห)

แบบ พน. ๒๔
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๖๖

แบบ พน. ๒๖
ผูรบั

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสืบคนใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
วันที่...............เดือน.................................... พ.ศ. ..................
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ดวยขาพเจา รหัสนักศึกษา.........................................................................................................................................................................................
คํานําหนา

นาย

นาง

นางสาว

ยศเต็ม / อื่น ๆ ระบุ...........................................................................................................................

ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชา...................................................................................................................... คณะ..................................................................................................
ภาค

ปกติ

กศ.พบ.

ภาคพิเศษ รุนที่.................... เรียนที่

ในมหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี ........................... ป

หลักสูตร { ค.บ. { สถ.บ. { บธ.บ. { บช.บ. { รป.บ. { ร.บ. { ศล.บ. { ศศ.บ. { ศ.บ. { นศ.บ. { น.บ. { วท.บ. { ทล.บ.
ระดับ วุฒิบัตร

วิชาชีพครู

ระดับ บัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา .................................................................................................................................................
ปริญญาโท

อื่น ๆ ............................................................................................................................................................
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ สาขา .................................................................................................................

ปริญญาเอก สาขา ......................................................................................................................................................................
วันที่เขาศึกษา ........................................................................................ วันที่สําเร็จการศึกษา .............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ผูยื่นคํารอง
(........................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีมีปญหา ..................................................................

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

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

๖๗

แบบ พน. ๒๗
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
วันที่ .......................................................
เรื่อง ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. เปนรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .....................
เรียน อธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบรายงานผลการเรียน (Baby Transcript ขอไดท่งี านทะเบียนและวัดผล)
๒. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (เดิม) พ.ศ. .........................
๓. คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........................
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว,ยศเขียนเต็ม)............................................................................................................................ ......
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.พท.  กศ.พบ. รุน.............. หมู............รหัสนัักศึกษา.........................................................
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..................................................................อาจารยท่ปี รึกษา…………………..………………………มีความประสงคจะขอเทียบรายวิชา
 ขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร
 ขอเทียบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
เนื่องจากหลักสูตรที่ศึกษาในปจจุบันมีเนื้อหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงเนื้อหากันได ดังนั้นขาพเจาจึงใครขอความอนุเคราะห
จากทางมหาวิทยาลัยขอเทียบรายวิชา ดังตอไปนี้
๑. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา………...…
ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม) ................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
๒. รหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุง.......................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
ขอเทียบเปนรหัสวิชาในหลักสูตร (เดิม).................ชื่อวิชา............................................................หนวยกิต...........ภาคการศึกษา..............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
เบอรโทรศัพทท่สี ามารถติดตอไดในกรณีที่มีปญ
 หา...........................................................................
การยื่นคํารองใหเสนอผานความคิดเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา
.............................................................................................
ลงนาม.................................................................................
(.......................................................................)
............./.................../..................
๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
............................................................................................
............................................................................................
ลงนาม.............................................................................
( ................................................... )
............./......................./..................

๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ
................................................................................................
ลงนาม....................................................................................
(.....................................................................)
............./..................../...............
๔. รองอธิการบดี
O อนุญาต
O ไมอนุญาต ...........................................
..............................................................................................
ลงนาม................................................................................
(..............................................................)
.............../.................../................

๖๘

แบบ พน. ๒๘

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

ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

คํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ผูสําเร็จการศึกษา)
ขอมูลของนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว, ถามียศเขียนยศเต็ม)............................................................................................................
รหัสนัักศึกษา..........................................................................................................................................................................
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.)
 เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
นักศึกษาภาค  ปกติ  กศ.พบ. เลขที่ พน. .......................สําเร็จการศึกษา วันที่........เดือน...................พ.ศ............
สวนของเจาหนาที่หองสมุด
 ไมมีหนังสือคางสง

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

ใบเสร็จเลมที่..........................เลขที.่ ............................ลงชื่อผูรับเงิน...........................................วันที่.................................
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 กรอกที่อยูปจจุบัน ของนักศึกษาที่สามารถติดตอได ทั้ง 2 ชองใหครบ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อผูรับ..........................................................................................
ที่อยู..............................................................................................
.....................................................................................................
จังหวัด........................FFFFF โทร...........................

ชื่อผูรับ......................................................................................
ที่อยู..........................................................................................
.................................................................................................
จังหวัด........................FFFFF โทร........................

๖๙

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

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกทาน

ฝายงานทะเบียนและวัดผล

๗๐

แบบ พน. ๓๑
ผูรับ

เลขที่รับเรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่

เปนรายวิชาในหมวดวิชา

ชื่อวิชาที่
ขอลงทะเบียนเรียน
ทดแทน

หนวยกิต

ภาคเรียนที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ที่ไดคาคะแนนเปน E

หนวยกิต

วันที่ ........ เดือน...................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเลิกวิชาเลือกทีไ่ ดคาระดับคะแนนเปน E และขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ ใบแจงผลการเรียน
ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม) ..................................................................................................................
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. รุนที่ ............. 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.
ชื่ออาจารยท่ปี รึกษา .................................................................... มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นทดแทน
รายวิชาเลือกที่ไดคาระดับคะแนนเปน E โดยเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 เฉพาะดานกลุมวิชาเนื้อหา
 เฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู
 เฉพาะดานกลุมวิชาวิทยาการจัดการ
 เฉพาะดานกลุมวิชาฝกปฏิบัติการ
และฝกประสบการณวิชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................. ผูยื่นคํารอง
(.............................................................)
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ในกรณีมีปญ
 หา .........................................................................
การยื่นแบบคํารองใหเสนอผานความเห็นชอบตามลําดับดังนี้
๑. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา หรือ ประธานสาขาวิชา
..........................................................................................
ลงนาม ................................................................................
(......................................................................)
............./.................../..................
๓. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
..........................................................................................
ลงนาม..............................................................................
( …………………………………………….. )
............./.................../..................

๗๑

๒. ความเห็นของคณบดี หรือ รองคณบดีฝายวิชาการ
.........................................................................................
ลงนาม.............................................................................
(...................................................................)
............./..................../...............
๔. รองอธิการบดี { อนุญาต {ไมอนุญาต ..............
............................................................................................
ลงนาม................................................................................
( …………………………………………………… )
............./..................../...............

