
หมวดที่ 8 การรักษาสถานภาพและ
           การพ้นสภาพนักศึกษา



 การลา การลาพักการศึกษา การลาออก
     และการพ้นสภาพนักศึกษา

… การลาป่วย ลากิจ ที่ไม่เกิน 15 วัน ให้อยู่ในดุลย-พินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา   ในการอนุมัติ หากเกินจากนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับ
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด

… นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาจะมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันด้านการสอบและ
การนับเวลาเรียน

 การลา



 การลาพกัการศึกษา หรือการรักษาสถานภาพ

    นักศึกษาภาคปกติ รักษาสถานภาพได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
    นักศึกษาภาค กศ.พบ. รักษาสถานภาพได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

   **** จ านวนภาคการศึกษาที่นักศึกษารักษาสถานภาพ
    จะน ามานบัรวมในการพิจารณาอายุเวลาเรียนในการ  

   ขอส าเร็จการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ****
    กรณทีี่นักศึกษาไม่ไดช้ าระเงินลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และไม่ได้รักษาสถานภาพ  
    การเปน็นักศึกษาไว้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาก่อน โดยเสียค่าปรับ 200 บาท   
    และช าระค่ารักษาสถานภาพตามมหาวิทยาลัยก าหนด



การลาออกและการพ้นสภาพนักศึกษา

การลาออก …ต้องยื่นค าร้องและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
***ได้รับเงินคนืตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ***

การพ้นสภาพนักศึกษา…ในกรณีต่อไปนี้
     ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 2 ภาคการศึกษา ติดต่อกัน
      มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีระบุในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการประเมินผล 
      การศึกษาระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรีและ ปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) พ.ศ. 2548
      ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา



  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60
 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปกต)ิ
 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคพเิศษ)

ผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80
 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 (ภาคปกติ)
 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 6 ที่ 9  ที่ 12 (ภาคพเิศษ)

ลงทะเบียนเรยีนครบตามทีห่ลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80



ไม่ผ่านการประเมินรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นครั้งที่ ๒

(ระดับคะแนนต่่ากว่า C ถือว่าสอบตก)

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาใน ภาคการศึกษาแรก 
ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ภายในเวลาที่ก าหนด

นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ก าหนด 
โดยไมย่ื่นค าร้องลาพักการศึกษา  และช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษา เกินกว่าระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้

กระท าผิดวินัยนักศึกษา



ผลการศึกษาเฉลี่ยรวมแล้วไม่ถึงเกณฑ์
ที่ก าหนด จะต้องท าอย่างไร?

ตอบ   1)  ผลการศึกษาเฉลี่ยรวมแล้วไม่ถึงเกณฑ์ก่าหนด  หมายถึง.. พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา ตามข้อก่าหนด โดยระเบียบการวัดผลนักศึกษา  จะลงทะเบียนเพื่อศึกษาต่อไปไม่ได้  
ถือว่าพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา

         2)  หากตอ้งการเรียนให้ส่าเรจ็ปริญญาตรี ให้สมัครเข้ามาเปน็นักศึกษาใหม่ และให้น่า
รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่่ากว่า C มาท่าเรื่องขอยกเว้นรายวิชา (ไม่ต้องลงเรียนใหม่) และ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เหลืออยู่ในหลักสูตรนัน้ๆ



แก้ I แล้วในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ 
ท าให้พ้นสภาพในภาคการศึกษานี้ ซึ่งได้ลงทะเบียนช าระ

ค่าลงทะเบียนไปแล้ว มีแนวปฏิบัติอย่างไร?

ตอบ  - นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่่า ใกล้เคียงกับเกณฑ์ในการพ้นสภาพควรรีบด่าเนนิการ 
แก้ไขผลการเรียน I อย่าปล่อยให้ข้ามภาคการศึกษาเพราะท่าให้มีปญัหาในการประมวลผล
การศึกษา ที่ไม่สามารถคิดค่าคะแนนเฉลี่ยได้ครบทุกวิชา (วิชาที่ติด I ไม่น่ามาคิดเฉลี่ย) ดังนัน้
            เมื่อน่าผลการเรียนหลังจากแก้ I มาประมวลผลใหม่ ผลการเรียนอาจไม่ถึงเกณฑ์ 
ท่าให้พ้นสภาพการเปน็นักศึกษา และต้องยอมรับสภาพ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขระดับ
คะแนนเฉลี่ยได้
         -  ลงทะเบยีนช่าระเงินไปแล้ว  ก่อนที่จะทราบว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาค่าร้องขอรับเงินลงทะเบียนคืนเปน็รายกรณี



นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
ภาคการศึกษาแรก ท าไมจึง

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่ได้ ?

ตอบ  เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นผู้ที่จะเข้าศึกษา  
            ต้องเตรียมความพร้อม ในทุกด้านก่อนตัดสินใจเข้าศึกษา



     ท าไมต้องรักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา ?

ตอบ  การไม่ลงทะเบียนช าระเงิน ในภาคการศึกษาใดก็ตาม ถือว่า นักศึกษา      
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จึงต้องขอรักษาสถานภาพฯ เพื่อให้ยังคงสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาไว้ และเมื่อพร้อมที่จะศึกษาต่อก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

*** ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอายุเวลาเรียน ตามข้อก าหนดฯ



  พักการศึกษาไว้ โดยไม่ยื่นค าร้อง
และไม่ได้ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ 
แต่อยากจะกลับมาเรียนต่อ จะต้องท าอย่างไร ?

ตอบ  ให้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา และรักษาสถานภาพย้อนหลัง พร้อมช าระเงิน
เมื่อได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
  

 *** ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด การพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพนักศึกษา ***



นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
จะต้อง ช าระค่าธรรมเนียม

การรักษาสถานภาพ หรือไม่ ??

ตอบ  ต้องช าระเงินเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ และท าให้  
          นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้



รายงานตัวและช าระเงินลงทะเบียนเรียน และได้เขา้
เรียนแล้ว แต่ไม่สามารถเรียนได้จนจบเฉพาะภาค

การศึกษานั้นจะต้องรักษาสถานภาพนักศกึษา 
หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา เพราะนักศึกษาได้ช าระเงินลงทะเบียนเรียนแล้ว 

*** ให้ยื่นค าร้องขอยกเลิกวิชาเรียนทั้งหมด ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์  มิฉะนั้น
ผลการเรียนทั้งหมด จะเป็น E ***



การขอรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาจะรักษาสถานภาพ

ได้กี่ภาคการศึกษา ?

 ตอบ   - นักศึกษาภาคปกต/ิกศ.พบ.และกศ.พท. รักษาสถานภาพ
                       ได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ติดต่อกัน
 


