
 
ขนัตอนการดาํเนินงานคาํรอ้ง 

 
 การดําเนินงานให้บรกิารกบันักศึกษาทมีจีํานวนมาก พบว่าหากการดําเนินงานดงักล่าว อาท ิ
การใหข้อ้มลู คําแนะนํา คาํปรกึษา เกยีวกบัการจดัเรยีนการสอน และกจิกรรมต่างๆ ในหลกัสตูรฯ ไม่มี
ขนัตอนปฏิบัติงานทีดี จะส่งผลทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มี
ประสทิธิภาพ    ดงันัน ขนัตอนการดําเนินงานของคําร้องต่างๆ จึงมคีวามสําคญัและจําเป็นอย่างยงิ  
ทงันีเพอืกําหนดให้มแีนวทางการปฏบิตังิาน สําหรบัผูร้บัผดิชอบงานไดเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาในการ
ใหบ้รกิาร รวมถงึทาํใหว้ธิกีารปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนั              ดงันนั จงึไดส้รปุวธิกีาร
ดาํเนินงาน และตวัอยา่งคํารอ้งต่างๆ ทภีาควิชาฯ ไดใ้ชใ้นการดําเนินงานภายในภาควชิาฯ       สาํหรบั
เป็นแนวทางใหก้บัผูร้บัผดิชอบงาน ไดม้วีธิกีารดาํเนินงานทเีป็นมาตรฐานต่อไป ดงัรายละเอยีดต่อไปนี 

4.1  คาํรอ้งขอความอนุเคราะหส์่งตวัเขา้รบัการฝึกงาน 
4.2  คาํรอ้งขอกลบัเขา้ศกึษา 
4.3  คาํรอ้งขอดูคะแนนและขอ้สอบ 
4.4  คาํรอ้งขอถอนรายวชิาเรยีนล่าชา้ 
4.5  คาํรอ้งขอเทยีบแทนรายวชิาเรยีน 
4.6  คาํรอ้งขอเป็นนักศกึษาพเิศษ 
4.7  คาํรอ้งขอเปิดรายวชิาเรยีน 
4.8  คาํรอ้งขอยกเวน้การฝึกทกัษะทางชา่งเบอืงตน้ 
4.9  คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนเกณฑท์มีหาวทิยาลยักาํหนด 
4.10 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนตาํกว่าทมีหาวทิยาลยักาํหนด 
4.11 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนซาํ (Regrade) 
4.12 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนขา้มคณะฯ 
4.13 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัฯ 
4.14 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนเพมิ/เปลยีนตอนเรยีนล่าชา้ 
4.15 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนเรยีนล่าชา้ 
4.16 คาํรอ้งขอลงทะเบยีนฝึกทกัษะทางช่างเบอืงตน้ 
4.17 คาํรอ้งขอลาพกัการศกึษา 
4.18 คาํรอ้งขอสอบปลายภาคเรยีนกรณีพเิศษ 
4.19 คาํรอ้งขอหนังสอืรบัรองคาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษา 
4.20 คาํรอ้งขอหนังสอืรบัรองสภาพนักศกึษา / รบัรองความประพฤต ิ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาชนัปีท ี3 ของภาควชิาฯ (หรอื เป็นไปตามทภีาควชิาฯ เหน็สมควร) 
2. เพอืใชป้ระกอบการเขา้รบัการฝึกงานจากหน่วยงานภายนอกของนกัศกึษาทตี้องการเขา้รบั

การฝึกงาน 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   แบบคาํรอ้งขอความอนุเคราะหส์ง่ตวัเขา้รบัการฝึกงาน  
ขนัตอนการปฏิบตัิ  

1. นกัศกึษาตดิต่อหน่วยงานภายนอกทจีะขอเขา้รบัการฝึกงาน หรอื แจง้ความจาํนงกบั
ภาควชิาฯ เพอืขอใหภ้าควชิาฯ เป็นผูต้ดิต่อ 

2.   นักศกึษากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์     และผา่นการเหน็ชอบและ การลง
นามจากอาจารยท์ปีรกึษา 

3. นกัศกึษายนืแบบฟอรม์ทกีรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้บัเจา้หน้าทขีองภาควชิาฯ  
4. ภาควชิาฯ จดัทาํหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์ขา้รบัการฝึกงาน และนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ 

เพอืลงนาม 
5. ภาควชิาฯ จดัสง่หนงัสอืทเีสรจ็สมบรูณ์แลว้ พรอ้มแนบหนังสอืตอบรบัการรบัเขา้รบัฝึกงาน 

ไปยงัหน่วยงานทนีักศกึษาขอรบัเขา้ฝึกงาน หรอื นักศกึษาขอรบัหนงัสอืฯ  ไปยนืกบั
หน่วยงานไดใ้นวนัทาํการถดัไป 

6. หน่วยงานแจง้ผลการพจิารณา กลบัทภีาควชิาฯ  
7. ภาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาจากหน่วยงานกบันกัศกึษา  

เมือนักศึกษาจะต้องเขา้รับการฝึกงาน 
8. นกัศกึษาแจง้ความจํานงขอรบัหนงัสอืสง่ตวัการฝึกงานไดท้ภีาควชิาฯ 
9. ภาควชิาฯ จดัทาํหนงัสอืสง่ตวัการฝึกงาน พรอ้มแนบใบลงเวลาการทํางาน และ 

แบบรายงานผลการฝึกงาน 
10. นกัศกึษาขอรบัหนงัสอืไดท้ภีาควชิาฯ ในวนัทาํการถดัไป โดยนําหนังสอืไปยนืใหก้บั

หน่วยงานทจีะเขา้รบัการฝึกงาน 
เมือนักศึกษาได้ดําเนินการการฝึกงานเสร็จสนิเรยีบร้อย 

11. นกัศกึษานําแบบรายงานผลการฝึกงานยนืใหก้บัภาควชิาฯ เพอืเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็น    
หลกัฐานต่อไป 
 

4.1  คาํรอ้งขอหนังสือขอความอนุเคราะหส์่งตวัเข้ารบัการฝึกงาน 
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ข้อแนะนํา 

1. นักศกึษาตอ้งเขยีนชอืทอียู่ของหน่วยงานทปีระสงคจ์ะขอเขา้ฝึกงานใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง 
2. นักศกึษาแจง้เบอรต์ดิต่อของตนเองใหก้บัภาควชิาฯ        เพอืภาควชิาฯ สามารถ

ประสานงานขอ้มูลต่างๆ ใหน้ักศกึษารบัทราบภายหลงัไดต่้อไป 
3. นักศกึษาควรยนืความประสงคก์ารขอเขา้ฝึกงาน กอ่นเดอืนกนัยายนของทุกปีการศกึษา 

เนืองจากการพจิารณารบันกัศกึษาเขา้ฝึกงานของแตล่ะหน่วยงานตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
พจิารณาพอสมควร  ทงันี หากนกัศกึษาไดร้บัการปฏเิสธของหน่วยงานแรกทยีนืขอ  ยงัจะ
สามารถยนืขอความอนุเคราะหฯ์ กบัหน่วยงานถดัไปไดท้นัตามระยะเวลา 
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 
 1.   นกัศกึษาลาพกัการศกึษาไวเ้มอืภาคการศกึษาทผ่ีานมา 
 
เอกสารทีต้องแนบ 

1. คาํรอ้งทวัไป 
 
ขนัตอนการปฏิบตัิ  

1. นักศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอกลบัเขา้ศกึษาใหส้มบูรณ์ โดย  
ตอ้งผ่านความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2. นักศกึษาดาํเนินการสง่คาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4. หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ตอ่งานบรกิารวชิาการ

เพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5. คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และสง่ผลสรุป

การพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้งใหก้บันกัศกึษาทราบ 
7.  นกัศกึษาตดิต่องานทะเบยีน มหาวทิยาลยัฯ เพอืดาํเนินการลงทะเบยีนต่อไป 

 
ข้อแนะนํา 

1. กรุณาดาํเนินการดงักล่าว เพอืใหภ้าควชิาฯ พจิารณากอ่นเปิดภาคเรยีนอย่างน้อย 2 สปัดาห ์
(กอ่นเปิดภาคเรยีนท ี2) และอย่างน้อย 4 สปัดาห ์   (ก่อนเปิดภาคเรยีนท ี1)  ทงันี เพอืให้
ทนัตามระยะเวลาการลงทะเบียนปกติ ตามทมีหาวิทยาลัยกําหนด โดยไม่ต้องชําระเงิน
ค่าปรบั (กรณีการขอลงทะเบยีนล่าชา้) 
 

 
 
 
  

4.2  คาํรอ้งขอกลบัเข้าศึกษา 
 



                              
         เรือง  ขอกลบัเข้าศกึษาต่อในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอกลบัเข้าศกึษาต่อในภาคเรียนที 1/2554 
 และบดันีได้ครบกําหนดระยะเวลาการลาพกัการศกึษาดงักล่าวแล้ว จึงขอกลบัเข้าศกึษาต่อในภาคเรียน                                              จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา 
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     มิถนุายน       พ
ขอกลบัเข้าศกึษาต่อในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

2554 เนอืงจากได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการศกึษาในภาคเรียนที 2/
และบดันีได้ครบกําหนดระยะเวลาการลาพกัการศึกษาดงักล่าวแล้ว จึงขอกลบัเข้าศกึษาต่อในภาคเรียน                                           จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม         

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

5310160001 

/2553  
และบดันีได้ครบกําหนดระยะเวลาการลาพกัการศกึษาดงักล่าวแล้ว จึงขอกลบัเข้าศกึษาต่อในภาคเรียนนีต่อไป 
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. นักศกึษาทไีดร้ะดบัคา่คะแนนอยูใ่นเกณฑท์ไีมพ่อใจ 
เอกสารทีต้องแนบ 

1. คํารอ้งทวัไป 
2. สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน หรอืหลกัฐานอนืๆ ทไีดแ้สดงผลการเรยีนในรายวชิาทตี้องการ

ขอดคูะแนน  
ขนัตอนการปฏิบตัิ  

1. นักศกึษาเขยีนคาํรอ้งพรอ้มระบุเหตุผลของการขอดูคะแนนและขอ้สอบใหค้รบถว้นสมบรูณ์ 
พรอ้มผา่นความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2. นักศกึษายนืคาํรอ้งทกีรอกรายละเอยีดสมบูรณ์แลว้กบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ ดาํเนินการบนัทกึขอ้มลูและนําเสนอผูช้่วยหวัหน้าภาควชิาฯ เพอื

ประสานงานและรว่มพจิารณากบัอาจารย์ผูส้อนในรายวชิานันๆ 
4. หากผลการพจิารณาอนุมตั ิภาควชิาฯ นําคาํรอ้งเสนอใหก้บัหวัหน้าภาควชิาฯ   เพอืลงนาม 
5. ภาควชิาฯ นําเสนองานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
6. หากผลการพจิารณาอนุมตั ิงานบรกิารวชิาการจะแจง้ใหภ้าควชิาฯ ประสานงานกบัอาจารย์

ผูส้อนในรายวชิานนัๆ เพอืนดัวนั-เวลา ในการตรวจสอบคา่คะแนนและขอ้สอบ ร่วมกบัรอง
คณบดฝ่ีายวชิาการ 

7. งานบรกิารวชิาการแจง้ผลการพจิารณากลบัภาควชิาฯ 
8. ภาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณากบันกัศกึษารบัทราบ 

ข้อแนะนํา 
1. นักศึกษาทมีีความประสงค์จะยนืคําร้องฯ ต้องดําเนินการภายใน 2 สปัดาห์ หลงัจากวัน

อนุมตัผิลการศกึษา ทงันีหากล่วงเลยระยะเวลาทกีําหนด คณะฯ จะไม่รบัพจิารณาคําร้อง
ดงักล่าว 

2. การพิจารณาการตรวจสอบค่าคะแนน         เป็นการพิจารณาตรวจสอบของผู้สอนใน
รายวชิาทรีบัผดิชอบ และนําเสนอผลการพจิารณาร่วมกบัรองคณบดฝ่ีายวชิาการไดร้บัทราบ 
ทงันี นักศกึษาไม่สามารถเขา้ร่วมการตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวได้ โดย นักศกึษาสามารถ
ตดิตามผลการพจิารณา ไดท้ภีาควชิาฯ  

  

4.3  คาํรอ้งขอดคูะแนนและข้อสอบ 
 



                              
         เรือง  ขอให้พิจารณาและตรวจสอบระดบัค่าคะแนนใหม่ ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอให้ภาควิชาฯ พิจารณาและตรวจสอบระดบัค่าคะแนนใหม่ในรายวชิา 
S.2 เนืองจากกระผมมีความเชือมนัว่า กระผมทําข้อสอบปลายภาคเรียนที 
รวมถึงได้คะแนนสอบกลางภาคเรียน 40 
สมควรทีจะได้มากกว่า C (คือระดบัค่าคะแนนทีกระผมได้ จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     มีนาคม         พ
ขอให้พจิารณาและตรวจสอบระดบัค่าคะแนนใหม่ ในภาคเรียนที 2/2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอให้ภาควิชาฯ พิจารณาและตรวจสอบระดบัค่าคะแนนใหม่ในรายวชิา 111312 Computer in Everyday Life
นวา่ กระผมทําข้อสอบปลายภาคเรียนที 2/2553 ในรายวิชาดงักล่าวได้ดี

40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 50) ซงึระดบัค่าคะแนนในรายวิชาดงักล่าว
คือระดบัค่าคะแนนทีกระผมได้)                                            

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม         

การตรวจสอบของมหาวทิยาลัย 
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111312 Computer in Everyday Life 
ในรายวิชาดงักล่าวได้ดี 

ซงึระดบัค่าคะแนนในรายวิชาดงักล่าว 
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.   นักศกึษามสีาเหตุอนัเหมาะสม และไมส่ามารถถอนรายวชิาเรยีนไดท้นั ตาม  
      ระยะเวลาทมีหาวทิยาลยักาํหนด ทงันีจะตอ้งผา่นการพจิารณาเหน็ชอบจาก 
      ภาควชิาฯ 
 

เอกสารทีต้องแนบ 
1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   บตัรถอนวชิาเรยีน (ตอ้งมกีารลงนามของผูส้อนและอาจารยท์ปีรกึษาใหค้รบถว้น)  
3.   เอกสาร/หลกัฐานอนืๆ เพอืประกอบการพจิารณา (ถา้ม)ี เชน่ หลกัฐานการถอน 
     รายวชิาเรยีนภายในระยะเวลาทกีาํหนด แต่เกดิความผดิพลาดจากระบบของ 
     มหาวทิยาลยัฯ 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอถอนรายวชิาเรยีนล่าชา้ ใหค้รบถว้น

สมบูรณ์ โดย ตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้งผา่นความเหน็ชอบและการลงนาม
ของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4.   หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ต่องาน 
      บรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5.   คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ   
     และส่งผลสรุปการพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้กัศกึษารบัทราบ 

*  ทงันี ผลการเรียนในรายวิชาทถีอนฯ ล่าช้า  จะได้รับ ผลการเรียน W 
 
 
 
 
 

4.4  คาํรอ้งขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้า 
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ข้อแนะนํา 

1. นักศึกษาต้องดําเนินการดังกล่าว    หลังจากสินสุดวันถอนการเรียนวันสุดท้ายตามที
มหาวทิยาลยักาํหนดโดยเรว็ทสีดุ ทงันีหากล่วงเลยระยะเวลาดงักล่าวออกไป  
การพจิารณาอาจจะไม่เป็นผล        รวมถึงการถอนรายวชิาเรยีนล่าช้าเนืองจากการถอน
รายวชิาเรยีนผดิรายวชิา หรอื ระบบขดัขอ้ง นักศกึษาต้องแนบหลกัฐานเอกสารเพอืยนืยนั
ความผดิพลาดดงักลา่วเพอืประกอบการพจิารณาแนบมาดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                              
         เรือง  ขอถอนรายวชิาเรียนล่าช้า ประจําภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอถอนรายวชิาเรียน 111101 Electric Circuit I S.5 
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ทําให้การถอนรายวิชาดงักล่าวไม่สําเร็จ                                              จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา 
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   1         เดือน     กมุภาพนัธ์  พ.ศ.
ขอถอนรายวชิาเรียนล่าช้า ประจําภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

Electric Circuit I S.5 เนืองจากเกิดความผิดพลาดจากการถอนรายวิชาในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ทําให้การถอนรายวชิาดงักล่าวไม่สําเร็จ 

                                           จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม 

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เนืองจากเกิดความผิดพลาดจากการถอนรายวิชาในระบบ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.   เป็นนักศกึษาทกีาํลงัศกึษาในหลกัสตูรของภาควชิาฯ 
2.   รายวชิาทนีกัศกึษาทปีระสงคจ์ะขอเทยีบแทนเป็นรายวชิาทภีาควชิาฯ พจิารณา 
     อนุมตัใิหส้ามารถลงทะเบยีนเรยีนได ้ 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน ทแีสดงรายวชิาทจีะขอเทยีบแทน 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอเทยีบแทนรายวชิาเรยีน ใหส้มบูรณ์ โดย 

ตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้งผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารยท์ี
ปรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอผูช้ว่ยหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ เพอื

พจิารณา 
         4.    หากพจิารณาอนุมตั ิ เจา้หน้าทภีาควชิาฯ ดาํเนินการจดัทาํบนัทกึพรอ้มแนบคาํรอ้ง 
               ดงักล่าวเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืลงนาม  

5.   ภาควชิาฯ นําเสนอต่องานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
6.   หากผลการพจิารณาอนุมตั ิ งานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําเรอืงดงักล่าวฯ สง่งาน 
      ทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และส่งผลสรปุการพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
7.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้งใหก้บันักศกึษารบัทราบ 

 
ข้อแนะนํา 

1. นักศึกษาต้องแนบหลักฐาน เอกสารฯ ทียืนยันว่าภาควิชาฯ หรือ ผู้สอน อนุญาตให้
ลงทะเบยีนในรายวชิาทจีะขอเทยีบแทนรายวชิา เพอืประกอบการพจิารณาและดําเนินงาน 
มาดว้ย 

 
 

4.5  คําร้องขอเท ียบแทนรายวชิาเรียน  



 
                               

         เรือง  ขอเทียบแทนรายวิชาเรียน  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอเทียบแทนรายวิชา 405583 Electrical Circuit  กบัรายวชิา 111101 Electric Circuit I 
ภาควชิาฯ                               จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     มีนาคม         พ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

Electrical Circuit ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
111101 Electric Circuit I ของหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 

                            
ยนมาเพอืโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม         

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ของหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 2551ของ 
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาทไีมไ่ด้ศกึษาในหลกัสตูรของภาควชิาฯ เชน่ บุคคลภายนอก, นักศกึษาจาก
มหาวทิยาลยัอนืๆ , ผูท้สีาํเรจ็การศกึษาในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ฯลฯ 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   คาํรอ้งทวัไป 
2. สาํเนาใบแสดงผลการเรยีนทสีาํเรจ็การศกึษา (Transcript) 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอเป็นนกัศกึษาพเิศษ ใหส้มบูรณ์ พรอ้ม

รหสัและรายวชิาทปีระสงคจ์ะขอลงทะเบยีนเรยีน, เบอรต์ดิต่อกลบั ทงันีตอ้งเป็นไปตาม
คุณสมบตัขิา้งตน้  

2.   นักศกึษาดาํเนินการสง่คาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอผูช้ว่ยหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ เพอื

พจิารณา 
3. หากพจิารณาอนุมตั ิ เจา้หน้าทภีาควชิาฯ ดาํเนินการจดัทาํบนัทกึพรอ้มแนบคาํรอ้งดงักล่าว

เสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืลงนาม  
4. ภาควชิาฯ นําเสนอต่องานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ  
5. หากผลการพจิารณาอนุมตั ิ งานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําเรอืงดงักล่าวฯ สง่งานทะเบยีน

มหาวทิยาลยัฯ  และสง่ผลสรุปการพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้งใหก้บันกัศกึษารบัทราบ 
7. นกัศกึษาตดิต่องานทะเบยีนเพอืชาํระเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน 

 
ข้อแนะนํา 

1. นกัศกึษาควรดําเนินการดงักล่าว อย่างน้อย 2 สปัดาห ์(ก่อนการเปิดภาคเรยีนท ี1) และ
อยา่งน้อย 4 สปัดาห ์(ก่อนการเปิดภาคเรยีนท ี2) เพอืใหท้นัตามระยะเวลาการลงทะเบยีน
ปกต ิตามทมีหาวทิยาลยักาํหนด โดยไมต่อ้งชาํระเงนิคา่ปรบั (ในกรณีการขอลงทะเบยีน
ล่าชา้) 

 
 

4.6  คาํร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษ 
 



                               
         เรือง  ขอลงทะเบียนเป็นนกัศึกษาพิเศษ เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา      ช ันปีท ี   ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเป็นนกัศึกษาพิเศษกบัภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ ในรายวิชา 
Circuit I S.1 เพือนําผลการเรียนไปขอเทียบแทนประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพ 
ได้สําเร็จการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     เมษายน     พ.ศ
ขอลงทะเบียนเป็นนกัศึกษาพิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว    
     ภาควิชา       มีความประสงค์     

ศษกบัภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ ในรายวิชา 
เพือนําผลการเรียนไปขอเทียบแทนประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพ (กว.) พร้อมกนันีได้แนบผลการเรียนที

ได้สําเร็จการศกึษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มาท้ายนี                                          
จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ศษกบัภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ ในรายวิชา 111101 Electric 
พร้อมกนันีได้แนบผลการเรียนที
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. ตอ้งมนีักศกึษาแสดงความจาํนงในการขอเปิดวชิาเรยีน ไมน่้อยกว่า 10 คน ต่อ  รายวชิา   
หรือ  

2. เป็นนกัศกึษาทมีรีายวชิาเรยีนเหลอืเป็นวชิาสุดทา้ยในหลกัสตูร (เพอืขอจบการศกึษา) 
 
เอกสารทีต้องแนบ 

1. คาํรอ้งทวัไป 
2. ลายมอืชอืนักศกึษาทแีสดงความจาํนงขอเปิดรายวชิาเรยีนไมน่้อยกว่า 10 คน  หรือ 
3. สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcript) 1 ฉบบั (ในกรณีขอจบการศกึษา) 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1. นักศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอเปิดรายวชิาใหส้มบรูณ์ และระบุวนั – 

เวลาเรยีน, วนัสอบปลายภาคเรยีน หลายๆ ชว่งเวลา โดยจะตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑ์
ขา้งต้น 

2. นักศกึษาดาํเนินการสง่คาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอผูช้ว่ยหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการเพอื

พจิารณา 
4. ผูช้ว่ยหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯเพอืขออนุมตั ิ   
5. หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ   ภาควชิาฯ จะดาํเนินการกาํหนดวนัสอบปลายภาค

, วนั-เวลาเรยีน, หอ้งเรยีน 
6. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ ทาํบนัทกึขอเปิดรายวชิาเรยีนและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืลง

นาม 
7. ภาควชิาฯ นําเสนอต่องานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
8. งานบรกิารวชิาการ แจง้รายวชิาทขีอเปิดกบังานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ พรอ้มสง่สาํเนา

บนัทกึทไีดร้บัการอนุมตักิลบัภาควชิาฯ 
9. ภาควชิาฯ แจง้ใหน้ักศกึษารบัทราบ และนักศกึษาดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา

ดงักล่าวต่อไป 
 
 

4.7  คาํรอ้งขอเปิดรายวิชาเรียน 
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ข้อแนะนํา 

1. นักศกึษาควรดําเนินการดงักล่าว กอ่นการเปิดภาคเรยีนอย่างน้อย 2 สปัดาห์ เพอืภาควชิาฯ 
จะสามารถดําเนินการพจิารณาขอ้มูลดงักล่าวได้ก่อนการเปิดภาคเรียน  ทงันีหากผลการ
พิจารณาอนุมัติ นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนและเรียนได้ตามระยะเวลาที
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด  ทังนีหากผลการพิจารณาไม่อนุมัติ นักศึกษาก็สามารถเลือก
รายวชิาอนืทปีระสงคจ์ะลงทะเบยีนเรยีน หรอืดาํเนินการอนืๆ ไดต้่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                              
         เรือง  ขอเปิดรายวิชาเรียนในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอเปิดรายวชิา 111312 Computer in Everyday Life 
การเรียน F มาและเป็นรายวิชาบงัคบัก่อนในหลกัสตูรฯ ทงันีหากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวชิานีได้ จะทําให้ไม่
สามารถเรียนในรายวชิาอนืต่อไป  ดงันนั จงึขอได้โปรดพิจารณาอนมุตัิ เปิดรายวิชาดงักล่าวด้วย พ
รายชือนกัศกึษาทีประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนร่วม มาตามรายชือทีแนบท้ายนี
  จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     พฤษภาคม   พ.
ขอเปิดรายวชิาเรียนในภาคเรียนที 2/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

111312 Computer in Everyday Life ในภาคเรียนที 2/2554 เนืองจากเป็นรายวิชาทีกระผมเคยได้ผล
มาและเป็นรายวชิาบงัคบัก่อนในหลกัสตูรฯ ทงันีหากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวชิานีได้ จะทําให้ไม่

สามารถเรียนในรายวชิาอืนต่อไป  ดงันนั จงึขอได้โปรดพิจารณาอนุมตัิ เปิดรายวิชาดงักล่าวด้วย พร้อมกนันีกระผมได้แนบ
รายชือนกัศกึษาทปีระสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนร่วม มาตามรายชือทีแนบท้ายนี     

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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5310160001 

เนืองจากเป็นรายวิชาทีกระผมเคยได้ผล
มาและเป็นรายวชิาบงัคบัก่อนในหลกัสตูรฯ ทงันหีากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวชิานีได้ จะทําให้ไม่

ร้อมกนันีกระผมได้แนบ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. นักศกึษามสีาเหตุอนัเหมาะสม ซงึไดเ้คยฝึกทกัษะทางช่างฯ มาแลว้ หรอื เป็น 
ผูส้าํเรจ็ การศกึษาระดบั ปว.ช. ทงันีจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบจากภาควชิาฯ 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   เอกสารหลกัฐานอนืๆ เชน่ สาํเนาผลการฝึกฯ ทไีดฝึ้กมาแลว้, สาํเนา Transcript  
      ทสีาํเรจ็การศกึษา ระดบั ปว.ช. 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการยกเวน้ฝึกทกัษะทางช่างเบอืงต้นให้

ครบถว้นสมบรูณ์ โดย ต้องมคีุณสมบตัติามเกณฑข์า้งต้น และตอ้งผ่านความเหน็ชอบและ
การลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4.   หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ต่องาน 
      บรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้กัศกึษารบัทราบ 

 
ข้อแนะนํา 

1. การประสงคจ์ะขอยกเว้นการฝึกทกัษะฯ นักศกึษาจะต้องดําเนินการยนืคําร้องก่อนช่วงวนั
เวลาทคีณะฯ กําหนดเกบ็เงนิค่าฝึกทกัษะฯ ทงันี เพอืใหค้ณะฯ ได้รบัทราบขอ้มลู และเป็น
หลกัฐานเพอืจะไดไ้มต่อ้งชาํระเงนิค่าฝึกทกัษะฯ ดงักล่าวอกีครงั 

 
 
 
 
  

4.8  คาํรอ้งขอยกเว้นการฝึกทกัษะทางช่างเบอืงต้น 
 



                              
         เรือง  ขอยกเว้นการฝึกทกัษะทางช่าง  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 1  ห้อง 
  ขอยกเว้นการฝึกทกัษะทางช่าง เนืองจาก กระผมได้สําเร็จการศึกษาระดบั ปว
การศกึษาระดบั ปว.ช. มาท้ายนี                                          จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 
 
 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     กนัยายน      พ.
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5410160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอยกเว้นการฝึกทกัษะทางช่าง เนืองจาก กระผมได้สําเร็จการศกึษาระดบั ปว.ช. พร้อมกนันีได้แนบเอกสารทีสําเร็จ
มาท้ายนี                                          

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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พร้อมกนันีได้แนบเอกสารทีสําเร็จ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาทกีาํลงัศกึษาอยูภ่าคการศกึษาสดุทา้ย 
2. เป็นนกัศกึษาทมีรีะยะเวลาการศกึษาเหลอื 1 ภาคการศกึษา แต่มจีาํนวนหน่วยกติเหลอืใน

หลกัสตูรเกนิกว่าทมีหาวทิยาลยัฯ กาํหนด 
3. เป็นนกัศกึษาทมีคีวามจาํเป็นตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาบงัคบักอ่น หรอืรายวชิาทอียูใ่น

ดุลยพนิิจของภาควชิาฯ  
 
เอกสารทีต้องแนบ 

1. คาํรอ้งทวัไป 
2. สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน   
3. สาํเนาเอกสารการลงทะเบยีนในภาคการศกึษาปัจจุบนั 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงทะเบยีนเรยีนเกนิเกณฑท์ี

มหาวทิยาลยัฯ กาํหนดใหส้มบูรณ์ โดย ตอ้งมคีุณสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้งผ่าน
ความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4. หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ตอ่งานบรกิาร

วชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5. คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และสง่ผลสรุป

การพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้ักศกึษารบัทราบ 
7. นักศกึษาตดิต่องานทะเบยีนเพอืดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีนต่อไป 

 
ข้อแนะนํา 

1. ภาควชิาฯ จะพจิารณาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนเกนิเกณฑฯ์ สาํหรบัภาคเรยีน 
ทจีะขอสาํเรจ็การศกึษาในภาคเรยีนนันๆ ไมเ่กนิ 24 หน่วยกติ และภาคเรยีนปกต ิไมเ่กนิ 
23 หน่วยกติ 

4.9  คาํรอ้งขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑท์ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 



                               
         เรือง  ขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ทีมหาวทิยาลยักําหนด ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 4  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ทีมหาวทิยาลยักําหนด 
ต่างๆ รวมเป็น 24 หน่วยกิต เนืองจากเป็นภาคการศกึษาสดุท้ายทีลงทะเบียนเรียนและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในภาค
เรียนนี                                             จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ
ขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ทีมหาวทิยาลยักําหนด ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5110160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ทีมหาวทิยาลยักําหนด (22 หน่วยกิต) โดยมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ยกิต เนืองจากเป็นภาคการศึกษาสดุท้ายทีลงทะเบียนเรียนและคาดว่าจะสําเร็จการศกึษา ในภาค

 
จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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10160001 

โดยมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ยกิต เนืองจากเป็นภาคการศกึษาสดุท้ายทีลงทะเบียนเรียนและคาดว่าจะสําเร็จการศกึษา ในภาค
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.   เป็นนักศกึษาทไีมส่ามารถลงทะเบยีนเรยีนไดต้ามเกณฑท์มีหาวทิยาลยักาํหนด 
      เนืองจากสาเหตตุ่างๆ ทภีาควชิาฯ ไดพ้จิารณาเหน็สมควรใหล้งทะเบยีนเรยีนตํา 
      กว่าเกณฑไ์ด ้เชน่ เป็นนกัศกึษาวทิยาทณัฑ ์,ลงทะเบยีนเรยีนไปแลว้จาํเป็นต้อง 
      ถอนรายวชิาเรยีนออกภายหลงัทาํใหห้น่วยกติรวมทตีอ้งเรยีนไม่ถงึเกณฑ ์ฯลฯ 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.    คาํรอ้งทวัไป 
2.   สําเนาเอกสารการลงทะเบยีน / การถอนรายวชิาเรยีน  
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการลงทะเบยีนเรยีนตํากว่าเกณฑท์ี

มหาวทิยาลยัฯ กาํหนดใหส้มบูรณ์ โดย ตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้งผ่าน
ความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4.   หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ต่องาน 
      บรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5.   คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ   
      และสง่ผลสรุปการพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้กัศกึษารบัทราบ 
 

ข้อแนะนํา 
1. หากนักศกึษาไดด้ําเนินการถอนรายวชิาเรยีนในระบบฯ เหลอืตํากว่า 9 หน่วยกติแลว้  ขอให้

ดําเนินการเขยีนคาํรอ้งและแนบหลกัฐานการลงทะเบยีนดงักล่าว เพอืนําเสนอใหก้บัคณะฯ 
รบัทราบต่อไปดว้ย 

 
 
 

4.10  คาํรอ้งขอลงทะเบียนเรียนตาํกว่าเกณฑท์ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 



                               
         เรือง  ขอลงทะเบียนเรียนตํากว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลยักําหนด ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนตํากว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลยักําหนด 
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ตามแผนการศกึษาทีกําหนดในหลกัสตูรฯ จงึมีความจําเป็นต้องลงทะเบียน
เรียน 7 หน่วยกิต พร้อมกนันีได้แนบสําเนาผลการเรียน และสํา                                            จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     พฤษภาคม  พ.ศ
ขอลงทะเบียนเรียนตํากว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลยักําหนด ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนตํากว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลยักําหนด (9 หน่วยกิต) เนอืงจากเป็นนกัศึกษาวิทยาทณัฑ์ ทําให้ไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ตามแผนการศกึษาทีกําหนดในหลกัสตูรฯ จงึมีความจําเป็นต้องลงทะเบียน

หน่วยกิต พร้อมกนันีได้แนบสําเนาผลการเรียน และสําเนาผลการลงทะเบียนเรียนมาตามเอกสารทีแนบท้ายนี
 

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม        

การตรวจสอบของมหาวทิยาลัย 
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เนืองจากเป็นนกัศึกษาวิทยาทณัฑ์ ทําให้ไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ตามแผนการศกึษาทีกําหนดในหลกัสตูรฯ จงึมีความจําเป็นต้องลงทะเบียน

เนาผลการลงทะเบยีนเรียนมาตามเอกสารทีแนบท้ายนี
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาทมีผีลการเรยีนในรายวชิาต่างๆ โดยไดร้ะดบัค่าคะแนนตาํกว่า C  
ลงไป 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1. คํารอ้งทวัไป 
2. สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน  
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงทะเบยีนรายวชิาซาํ ใหส้มบูรณ์ โดย 

ตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้งผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารยท์ี
ปรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
3. หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ตอ่งานบรกิาร

วชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
4. คํารอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และสง่ผลสรปุ

การพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
5. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง โดยแจง้ใหน้ักศกึษารบัทราบ 
6. นกัศกึษาตดิต่องานทะเบยีนเพอืดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีนต่อไป 

 
ข้อแนะนํา 

1. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา (Regrade) นักศกึษาต้องพงึระวังในการเรยีนรายวิชา
ดงักล่าวดว้ย ทงันีหากผลการเรยีนทไีดล้งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาดงักล่าว ไดผ้ลการเรยีน 
F, Fe นักศกึษาจะตอ้งทําการลงทะเบียนเรยีนในรายวชิานันใหม่เพอืแกไ้ขผลการเรยีนทไีด ้
F, Fe อกีครงั 

 
 
 
 

4.11  คําร้องขอลงทะเบยีนรายวชิาซาํ (Regrade)  



                               
         เรือง  ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา  ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา คือ รายวิชา 
2/2552 จงึมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา ในรายวชิาดงักล่าว พร้อมกนันีได้แนบผลการเรียนในรายวิชา
ดงักล่าว มาพร้อมกนันี                                           จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     พฤษภาคม   พ.
ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา  ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา คือ รายวิชา 112201 Electronics เนืองจากเคยได้ผลการเรียน D+ 
จึงมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวชิาซํา ในรายวิชาดงักล่าว พร้อมกนันีได้แนบผลการเรียนในรายวิชา

                                          
จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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D+ ในภาคเรียนที 
จึงมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาซํา ในรายวิชาดงักล่าว พร้อมกนันีได้แนบผลการเรียนในรายวิชา



58  
 
 

 
คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาทกีาํลงัศกึษาในหลกัสตูรฯ ของภาควชิาฯ และเป็นรายวชิาซึง 
ภาควชิาฯ ไมเ่ปิดการเรยีนการสอนในภาคการศกึษานันๆ  

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   สาํเนาใบแสดงผลการเรยีนทกุภาคการศกึษา 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงทะเบยีนเรยีนขา้มคณะฯ ใหส้มบรูณ์ 

พรอ้มรหสั,รายวชิา,ตอนเรยีนและคณะฯทปีระสงคจ์ะขอลงทะเบยีนเรยีน, เบอรต์ดิต่อกลบั 
พรอ้มเอกสารขา้งตน้และการลงนามอนุมตัขิองอาจารยผ์ูส้อนใหค้รบถว้น  

2.   นักศกึษาดาํเนินการสง่คาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอผูช้ว่ยหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ เพอื

พจิารณา 
4.   หากพจิารณาอนุมตั ิ เจา้หน้าทภีาควชิาฯ ดาํเนินการจดัทาํบนัทกึพรอ้มแนบ 
      คาํรอ้งฯ ดงักล่าวเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืลงนาม  
5.   ภาควชิาฯ นําเสนอต่องานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ  
      พร้อมทงันําเสนอใหก้บัคณะฯ ทปีระสงคจ์ะลงทะเบยีนเรยีนขา้มคณะฯ พจิารณา 
6.   คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําส่งงานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  
      และส่งผลสรปุการพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
7.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้ักศกึษารบัทราบ 
8.   นักศกึษาตดิต่องานทะเบยีนเพอืดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีนต่อไป 
 

ข้อแนะนํา 
1. กรุณาดําเนินการดังกล่าว   เพือให้ผู้สอนเห็นสมควรอนุมตัิให้ลงทะเบียนเรียนและให้

ภาควชิาฯ พจิารณาก่อนเปิดภาคเรยีนอย่างน้อย 1 สปัดาห์ (ก่อนเปิดภาคเรยีนท ี2) และ
อยา่งน้อย 2 สปัดาห ์(ก่อนเปิดภาคเรยีนท ี1) ทงันี เพอืให้ทนัตามระยะเวลาการลงทะเบยีน
เพมิและการเรยีนในชว่งเวลาปกต ิตามทมีหาวทิยาลยักาํหนด   

4.12  คาํรอ้งขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ 
 



                              
         เรือง  ขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ กบัคณะศิลป
เพมิพนูความรู้ ในรายวิชาดงักล่าว                                       จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 
  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     เมษายน          พ
ขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ กบัคณะศิลปศาสตร์ประยกุต์ ในรายวิชา 835360 Human Resource S.5  
ในรายวิชาดงักล่าว                                       

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

5310160001 

835360 Human Resource S.5    เพือต้องการ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.  เป็นนกัศกึษาทกีาํลงัศกึษาในภาคเรยีนสดุทา้ยในหลกัสตูรฯ และรายวชิาดงักล่าว 
     คณะฯ ไม่ไดจ้ดัการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาดงักล่าว 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   สาํเนาใบแสดงผลการเรยีนทกุภาคการศกึษา 
3.   รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิาทปีระสงคจ์ะขอลงทะเบยีนและขอเทยีบแทนของทงั 
      สองมหาวทิยาลยัฯ  
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัฯ ให้

สมบูรณ์ พรอ้มรหสัและรายวชิาทปีระสงคจ์ะขอลงทะเบยีนเรยีน, เบอรต์ดิต่อกลบั และ
เอกสารขา้งตน้ ใหค้รบถว้น ทงันีตอ้งเป็นไปตามคณุสมบตัขิา้งตน้  

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอผูช้ว่ยหวัหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายวชิาการ เพอื

พจิารณา 
4.   หากพจิารณาอนุมตั ิ เจา้หน้าทภีาควชิาฯ ดาํเนินการจดัทาํบนัทกึพรอ้มแนบ 
      คาํรอ้งฯ ดงักล่าวเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืลงนาม  
5.   ภาควชิาฯ นําเสนอต่องานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ  
6.   หากผลการพจิารณาอนุมตั ิ งานบรกิารวชิาการคณะฯ จะทาํหนังสอืขอลงขา้ม 
      มหาวทิยาลยัฯ ทมีหาวทิยาลยัฯ ทนีักศกึษาจะไปลงทะเบยีนเรยีน โดยเสนอรอง 
      อธกิารบดฝ่ีายวชิาการลงนาม  
7.   งานวชิาการจะนําสง่หนงัสอืไปใหม้หาวทิยาลยัฯ ทนีกัศกึษาประสงคจ์ะลงทะเบยีน  
     หรอื นกัศกึษาสามารถขอรบัหนงัสอืเพอืนําไปยนืขอลงทะเบยีนในมหาวทิยาลยัฯ 
     ดงักล่าวไดเ้อง  

 
 
 

4.13  คาํรอ้งขอลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยัฯ 
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ข้อแนะนํา 
1. การลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัฯ นักศกึษาจะต้องดําเนินการนําขอ้มลูคําอธบิายรายวชิาใน

รายวชิาทปีระสงคจ์ะไปลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยัฯ เพอืขออนุมตัเิทยีบแทนรายวชิาฯ จาก
คณะฯ ก่อนดําเนินการขอลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ ทังนี ตามนโยบายของคณะฯ 
รายวิชาทีนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ จะต้องไม่เป็นรายวิชาพืนฐานของคณะฯ 4 
รายวชิา ไดแ้ก ่ 

- 141001 Engineering Drawing 
- 141002 Engineering Materials 
- 141003 Engineering Statics  
- 141004 Computer Programming  

2. รายวชิาทนีักศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัฯ จะตอ้งเป็นรายวชิาทจีดัการเรยีนการสอน
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์ในมหาวทิยาลยัปิดของรฐัเท่านัน (ยกเว้น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล และมหาวทิยาลยัราชภฎั)  

3. หากนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยัฯ เป็นรายวชิาสุดทา้ยเพอืขอสาํเรจ็การศกึษา และ
มไิด้ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาต่างๆ กบัมหาวทิยาลยัฯ  นักศกึษาจะต้องดําเนินการลงทะเบยีน
รกัษาสภาพนักศกึษา ไวด้ว้ย 

4. หากได้ร ับผลการเรียนของรายวิชาทีลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ดําเนินการทําคําร้องขออนุมัติเทียบแทนรายวิชาเรียน ในรายวิชาทีลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลยัฯ พร้อมหลกัฐานผลการเรียนทไีด้ กบัรายวิชาในหลกัสูตรฯ พร้อมผลการเรยีนมา
ประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
         เรือง  ขอลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาพิเศษข้ามมหาวิทยาลยัฯ  ในภาคเรียนฤดูร้อน    เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 4  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนเป็นนกัศึกษาพเิศษข้ามมหาวิทยาลยัฯ ในภาคเรียนฤดรู้อน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือเทียบแทนรายวิชา 
หลกัสตูรฯ เพือขอสําเร็จการศกึษา   อีกทงั รายวิชาดงักล่าว ภาควิชาฯ ไม่ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี                 จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   30        เดือน     มีนาคม         พ
ขอลงทะเบียนเรียนเป็นนกัศกึษาพเิศษข้ามมหาวิทยาลยัฯ  ในภาคเรียนฤดูร้อน 2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5010160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนเป็นนกัศกึษาพิเศษข้ามมหาวิทยาลยัฯ ในภาคเรียนฤดรู้อน 2553 ในรายวิชา 461007 Database 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือเทียบแทนรายวิชา 113306 Database ซงึเป็นรายวิชาสดุท้ายใน
หลกัสตูรฯ เพือขอสําเร็จการศกึษา   อีกทงั รายวิชาดงักล่าว ภาควิชาฯ ไม่ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี                

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม            

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

10160001 

461007 Database ของ
งเป็นรายวิชาสุดท้ายใน

หลกัสตูรฯ เพือขอสําเร็จการศกึษา   อีกทงั รายวิชาดงักล่าว ภาควิชาฯ ไม่ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี                                         
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.   เป็นนักศกึษาทกีาํลงัศกึษาในหลกัสตูรของภาควชิาฯ 
2.   นกัศกึษามสีาเหตุอนัเหมาะสม และไมส่ามารถลงทะเบยีนเรยีนเพมิ /  
      เปลยีนตอนเรยีนไดท้นั ตามระยะเวลาทมีหาวทิยาลยักาํหนด ทงันีจะต้องผา่น 
      การพจิารณาเหน็ชอบจากภาควชิาฯ 
 

เอกสารทีต้องแนบ 
1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   บตัรเพมิ/เปลยีนตอนวชิาเรยีน (ตอ้งมกีารลงนามของผูส้อนและอาจารยท์ปีรกึษา 
     ใหค้รบถว้น)  
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงทะเบยีนเรยีนเพมิ / เปลยีนตอนล่าชา้ 

ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ โดย ตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และต้องผ่านความเหน็ชอบและ
การลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4.   หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ต่องาน 
     บรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5.   คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และ 
     สง่ผลสรปุการพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้ักศกึษารบัทราบ 
7.   นกัศกึษาตดิต่องานทะเบยีนเพอืดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีนต่อไป  
     (กรณีขอลงเพมิฯ) 

 
 
 
 

 
 

4.14  คาํรอ้งขอลงทะเบียนเรียนเพิม/เปล ียนตอนเรียน ล ่าช้า 
 



                               
         เรือง  ขอลงทะเบียนเรียนเพมิล่าช้า ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนเพมิล่าช้า ในรายวชิา 
ขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ อนมุตัิเมือวนัที 
กําหนดแล้ว) ทําให้การดําเนินการดงักล่าว ไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัตามระยะเวลาการทะเบียนเพมิของมหาวิทยาลยัฯ                                            จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   16        เดือน    มิถนุายน         พ
ขอลงทะเบียนเรียนเพิมล่าช้า ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควชิา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนเพิมล่าช้า ในรายวชิา 835350 Human Relation  S.5 เนืองจากผลการพจิารณาคําร้อง
ขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ อนุมตัิเมือวนัที 14 มิถนุายน 2554 (ได้สนิสดุระยะการลงทะเบียนเพิมตามทีมหาวิทยาลยัฯ

ทําให้การดําเนินการดงักล่าว ไมส่ามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาการทะเบยีนเพิมของมหาวิทยาลยัฯ
 

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม         

การตรวจสอบของมหาวทิยาลัย 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

5310160001 

เนืองจากผลการพจิารณาคําร้อง 
ได้สินสดุระยะการลงทะเบียนเพมิตามทีมหาวิทยาลยัฯ

ทําให้การดําเนินการดงักล่าว ไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัตามระยะเวลาการทะเบยีนเพมิของมหาวิทยาลยัฯ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.   นกัศกึษามสีาเหตุอนัเหมาะสม และไมส่ามารถลงทะเบยีนไดท้นัตามระยะเวลาท ี  
      มหาวทิยาลยักาํหนด ทงันีจะตอ้งผา่นการพจิารณาเหน็ชอบจากภาควชิาฯ 

เอกสารทีต้องแนบ 
1.   คาํรอ้งทวัไป 
2.   เอกสารหลกัฐานอนืๆ ทแีสดงสาเหตวุ่าไมส่ามารถมาลงทะเบยีนไดใ้นระยะเวลาท ี
      กาํหนด เช่น ใบรบัรองแพทย,์ เอกสารจากททีาํงานในกรณีตดิภารกจิไปดงูาน ฯลฯ 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงทะเบยีนลา่ชา้ พรอ้มระบุวนัททีี

สามารถลงทะเบยีนได ้ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ โดย ตอ้งมคีุณสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้ง
ผ่านความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4.   หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ต่องาน 
      บรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5.   คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และ 
     สาํเนาผลการพจิารณาสง่กลบัคนืภาควชิาฯ 
6.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้งใหน้กัศกึษารบัทราบ 
7.  นกัศกึษาตดิต่องานทะเบยีนเพอืดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีน และเสยีค่าปรบัตาม 
     เกณฑท์มีหาวทิยาลยักาํหนดต่อไป  

ข้อแนะนํา 
1. การลงทะเบยีนล่าชา้ มหาวทิยาลยัฯ กาํหนดอตัราคา่ปรบัเป็นรายสปัดาห ์โดยเรมิท ีสปัดาห์

แรกเสยี 200 บาท สปัดาหถ์ดัไป 400 บาท 600 บาท และ 800 บาท ตามลาํดบั  ทงันี เพอืมิ
ใหน้ักศกึษาตอ้งเสยีเงนิค่าปรบัในการลงทะเบยีนฯ นักศกึษาสมควรลงทะเบยีนเรยีนใหต้รง
ตามกาํหนดระยะเวลาปกต ิตามทมีหาวทิยาลยักาํหนด 
 
  

4.15  คําร้องขอลงทะเบยีนเรียน ล่าช้า  



                              
         เรือง  ขอลงทะเบียนล่าช้า  ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าในภาคเรียนที 
เรืองการเงิน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการชําระเงินได้ตามระยะเวลาทีมหาวทิ
การลงทะเบียนแล้ว    ดงันนั กระผมจึงมีความประสงค์ขอลงทะเบียนล่าช้า ในภาคเรียนที 
ในเอกสารแนบท้ายนี                                           จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   10        เดือน    มิถนุายน         พ
ขอลงทะเบียนล่าช้า  ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าในภาคเรียนที 1/2554 เนืองจากช่วงเวลาของการลงทะเบียนทีกําหนด กระผมประสบปัญหา
เรืองการเงิน ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการชําระเงินได้ตามระยะเวลาทีมหาวทิยาลยักําหนดได้  บดันี กระผมมีความพร้อมใน
การลงทะเบียนแล้ว    ดงันนั กระผมจึงมีความประสงค์ขอลงทะเบียนล่าช้า ในภาคเรียนที 1/2554 ตามรายวิชาทีแสดงไว้

                                          
จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม           

การตรวจสอบของมหาวทิยาลัย 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

5310160001 

เนืองจากช่วงเวลาของการลงทะเบียนทีกําหนด กระผมประสบปัญหา
ยาลยักําหนดได้  บดันี กระผมมีความพร้อมใน

ตามรายวิชาทีแสดงไว้
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. นักศกึษามสีาเหตุอนัเหมาะสม และไดเ้คยทาํคาํรอ้งขอผ่อนผนัการฝึกทกัษะ 
ทางช่างฯ กบัภาควชิาฯ ในปีการศกึษาทผีา่นมา และไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบจาก
ภาควชิาฯ 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   คาํรอ้งทวัไป 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1.  นกัศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลงฝึกทกัษะทางชา่งเบอืงตน้ใหค้รบถว้น

สมบูรณ์ โดย ตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑข์า้งตน้ และตอ้งผา่นความเหน็ชอบและการลงนาม
ของอาจารยท์ปีรกึษา 

2.   นกัศกึษาดาํเนินการส่งคาํรอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4.   หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิ ภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ต่องาน 
      บรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5.   เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้กัศกึษารบัทราบ 

 
 
ข้อแนะนํา 

1. การประสงคจ์ะขอลงฝึกทกัษะฯ     นักศกึษาจะต้องดําเนินการยนืคํารอ้งก่อนช่วงวนัเวลา
การเขา้ฝึกทกัษะฯ ตามทคีณะฯ กาํหนด       ทงันี เพอืใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งไดจ้ดัเตรยีม
ขอ้มลู อุปกรณ์ และวสัดุฝึกต่างๆ  สอดคลอ้งกบัจาํนวนนักศกึษาทเีขา้ฝึกทกัษะฯ ดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 

4.16  คาํรอ้งขอลงฝึกทกัษะทางช่างเบอืงต้น 
 



                               
         เรือง  ขอลงฝึกทกัษะทางช่างเบืองต้น ในปีการศกึษา  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 2  ห้อง 
  ขอลงฝึกทกัษะทางช่างเบืองต้น ในปีการศกึษา 
ฝึกทกัษะฯ ได้ ดงันนั กระผมจึงมีความประสงค์ขอเข้าฝึกทกัษะฯ ในปีการศกึษา  จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   15        เดือน    สิงหาคม         พ
ขอลงฝึกทักษะทางช่างเบืองต้น ในปีการศึกษา 2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอลงฝึกทกัษะทางช่างเบืองต้น ในปีการศึกษา 2554 เนืองจากปีการศึกษา 2553 ตดิภารกิจทําให้ไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกทกัษะฯ ได้ ดงันนั กระผมจึงมีความประสงค์ขอเข้าฝึกทกัษะฯ ในปีการศกึษา 2554 นี                                          

จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

10160001 

ตดิภารกิจทําให้ไมส่ามารถเข้ารับการ
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 
 1.   นักศกึษาตอ้งศกึษาในมหาวทิยาลยัฯ มาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ภาคการศกึษา 
 2.   นกัศกึษาสามารถลาพกัไดค้รงัละ 1 ภาคการศกึษา 
 3.    การลาพกัการศกึษานกัศกึษาสามารถลาพกัไดต้ามกรณีดงัต่อไปนี 
  -  กรณีถกูเรยีกเขา้รบัราชการทหาร 
  -  กรณีป่วย 
  -  กรณีดงูานและอบรมต่างประเทศ 
  -  กรณีมปัีญหาทางบา้นหรอืสว่นตวั 
เอกสารทีต้องแนบ 

1. คาํรอ้งทวัไป 
2. สาํเนาหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหาร  หรือ ใบรบัรองแพทย ์หรือ สาํเนาเรอืงทไีดไ้ปดงูาน

หรอือบรม  หรือ ใบรบัรองทมีผีูป้กครองลงนาม (อย่างใดอย่างหนึงซงึเป็นไปตามกรณี
ขา้งต้น) 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1. นักศกึษาเขยีนคาํรอ้งทวัไปพรอ้มระบุเหตุผลการขอลาพกัการศกึษาใหส้มบูรณ์ โดยตอ้งผา่น

ความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษา 
2. นักศกึษาดาํเนินการสง่คาํรอ้งฯ แนบกบัหลกัฐานทเีกยีวขอ้งกบัเจา้หน้าทภีาควชิาฯ 
3. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ บนัทกึขอ้มลูและนําเสนอหวัหน้าภาควชิาฯ เพอืขออนุมตั ิ
4. หากหวัหน้าภาควชิาฯ พจิารณาอนุมตั ิภาควชิาฯ จะนําเสนอคาํรอ้งฯ ตอ่งานบรกิารวชิาการ

เพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
5. คาํรอ้งทอีนุมตังิานบรกิารวชิาการคณะฯ จะนําสง่งานทะเบยีนมหาวทิยาลยัฯ  และสง่ผลสรุป

การพจิารณาคาํรอ้งกลบัคนืภาควชิาฯ 
6. เจา้หน้าทภีาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณาคาํรอ้ง ใหน้ักศกึษารบัทราบ 
7. เมอืนักศกึษาทราบผลการพจิารณาคาํรอ้งใหไ้ดร้บัการอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา นักศกึษา

ตอ้งดําเนินการชาํระเงนิค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษาทงีานทะเบยีนและสถติ ิมหาวทิยาลยัฯ 
(ในกรณีนักศกึษายงัไมไ่ดล้งทะเบยีน) 

 
*  การขอลาพกัการศกึษาตอ้งดาํเนินการก่อนการสอบปลายภาคเรยีน หากนักศกึษาทาํการภายหลงัจากนันจะถอืวา่เป็น “การขอ
ลาพกัการศึกษาแบบกรณีพเิศษ” 
 

4.17  คาํรอ้งขอลาพกัการศึกษา 
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ข้อแนะนํา 

1. การขอลาพกัการศกึษา ของแต่ละภาคการศกึษา กรณีนักศกึษายงัมไิด้ลงทะเบยีนเรยีนใน
ภาคการศกึษานันไว ้ หากผลการพจิารณาไดร้บัการอนุมตั ิขอใหน้ักศกึษาตดิตามขอ้มลูและ
ดําเนินการลงทะเบยีนรกัษาสภาพนักศกึษาในภาคการศกึษาดงักล่าวไว้ด้วย ทงันีเพอืเป็น
การคงสถานภาพนักศกึษานันไว ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
         เรือง  ขอลาพกัการศกึษา ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอลาพกัการศกึษาในภาคเรียนที 1/2554 
ประกอบกบัความไม่พร้อมในการศกึษาในภาคเรียนนี  ดงันนั จึงมีความประสงค์ขอลาพกัการศกึษาในภาคเรียนที                                             จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   2        เดือน     มิถนุายน         พ
ขอลาพกัการศกึษา ในภาคเรียนที 1/2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

2554 เนืองจากต้องกลบัไปชว่ยงานทางบ้านทีกําลงัประสบปัญหาทางด้านการเงิน  
กษาในภาคเรียนนี  ดงันนั จึงมีความประสงค์ขอลาพกัการศกึษาในภาคเรียนที 

                                          
จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม          

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2554 

5310160001 

เนืองจากต้องกลบัไปชว่ยงานทางบ้านทีกําลงัประสบปัญหาทางด้านการเงิน  
กษาในภาคเรียนนี  ดงันนั จึงมีความประสงค์ขอลาพกัการศกึษาในภาคเรียนที 1/2554 
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1.  เป็นนกัศกึษาทกีาํลงัศกึษาในหลกัสตูรของภาควชิาฯ 
2. เป็นนักศกึษาทไีมส่ามารถเขา้สอบได ้โดยตอ้งมสีาเหตุอนัเหมาะสม ทงันีจะตอ้งผา่นการ

พจิารณาเหน็ชอบจากภาควชิาฯ 
 

เอกสารทีต้องแนบ 
1.  คํารอ้งทวัไป 
2.  หลกัฐานอนืๆ หรอื เอกสารใบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรฐัหรอืเอกชนท ี
    ไดร้บัการรบัรอง 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1. นักศึกษาเขียนคําร้องพร้อมระบุเหตุผลของการขอสอบปลายภาคเรียนกรณีพิเศษให้

ครบถว้นสมบรูณ์ พรอ้มผา่นความเหน็ชอบและการลงนามของอาจารยท์ปีรกึษาและอาจารย์
ผูส้อน 

2. นักศึกษายืนคําร้องทกีรอกรายละเอียดสมบูรณ์แล้วพร้อมกับเอกสารทีเกียวข้องให้กบั
เจา้หน้าทภีาควชิาฯ 

3. เจ้าหน้าทีภาควิชาฯ ดําเนินการบันทึกข้อมูลและนําเสนอผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ เพือ
ประสานงานและรว่มพจิารณากบัอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานันๆ 

4. หากผลการพจิารณาอนุมตั ิภาควชิาฯ นําคาํรอ้งเสนอใหก้บัหวัหน้าภาควชิาฯ   เพอืลงนาม 
5. ภาควชิาฯ นําเสนองานบรกิารวชิาการเพอืขออนุมตัจิากรองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
6. หากผลการพจิารณาอนุมตั ิงานบรกิารวชิาการจะแจง้ให้ภาควชิาฯ ประสานงานกบัอาจารย์

ผูส้อนในรายวชิานนัๆ เพอืนดัวนั-เวลา ในการสอบดงักล่าวฯ  
7. งานบรกิารวชิาการแจง้ผลการพจิารณากลบัภาควชิาฯ 
8. ภาควชิาฯ แจง้ผลการพจิารณากบันกัศกึษารบัทราบ 

 
 
 
 
 
 

4.18  คาํรอ้งขอสอบปลายภาคเรียนกรณีพิเศษ 
 



73  
ข้อแนะนํา 

1. การพจิารณาอนุมตัใิหน้ักศกึษาสอบปลายภาคเรยีนเป็นกรณีพเิศษ จะพจิารณาจากเหตุผล 
และหลกัฐานความจําเป็น อาท ิความเจบ็ป่วยขนัรุนแรง อุบตัเิหตุต่างๆ จนต้องเขา้รบัการ
รกัษาตวั ณ โรงพยาบาล โดยจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยป์ระกอบเป็นหลกัฐาน หรอื สาเหตุอนื 
ทแีสดงถึงเหตุสุดวสิยั ความจําเป็น จนส่งผลทําให้ไม่สามารถเขา้สอบปลายภาคเรยีนได ้ 
ทงันี ต้องได้ร ับการเห็นชอบจากผู้สอนในการจัดสอบด้วย หากผู้สอนไม่เห็นชอบหรือ
พิจารณาไม่อนุมัติให้สอบปลายภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ  ภาควิชาฯ จะส่งข้อมูลการ
พจิารณาไปยงัคณะฯ เพอืขออนุมตัใิหถ้อนรายวชิาเรยีนดงักล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                              
         เรือง  ขอสอบปลายภาคเรียนกรณีพิเศษ  ในภาคเรียนที  เรียน คณบดี / ผู้อ ํานวยการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยข้าพเจ้า   นายสราวฒุิ  สืบแย้ม
สาขาวชิา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ชันปีท ี 3  ห้อง 
  ขอสอบปลายภาคเรียนกรณีพิเศษในรายวชิา 
13.00 – 16.00 น. (วนัเวลาสอบในรายวิชาดงักล่าว
ตวั ณ โรงพยาบาลราชวถีิ เนืองจากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ทําให้ไมส่ามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนดงักล่าวได้    จงึเร ียนมาเพ ือโปรดพจิารณา
                                     ลงชือ         ความเหน็อาจารย์ท ีปรึกษา  

 
 
 

                 เลขที                              คําร้องทวัไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         วันท ี   28        เดือน     กมุภาพนัธ์    พ.
ขอสอบปลายภาคเรียนกรณีพิเศษ  ในภาคเรียนที 2/2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   เลขประจําตัว   5310160001

    ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 
   มีความประสงค์     

ขอสอบปลายภาคเรียนกรณีพิเศษในรายวชิา 111101 Electric Circuit I S.5  เนืองจากวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 
วนัเวลาสอบในรายวิชาดงักล่าว) กระผมไมส่ามารถเข้าสอบได้ เพราะต้องเข้ารับการรักษาและพกัรักษา

กป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนดงักล่าวได้   
จงึเรียนมาเพ ือโปรดพ ิจารณา ขอแสดงความนับถือ 

      สราวุฒิ    สืบแย้ม  ผู้ยนืคาํร้อง  (นายสราวฒุิ    สืบแย้ม  ) 

   ลงนาม         

การตรวจสอบของมหาวทิยาลยั 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
.ศ. 2554 

5310160001 

กมุภาพนัธ์ 2554 เวลา 
กระผมไม่สามารถเข้าสอบได้ เพราะต้องเข้ารับการรักษาและพกัรักษา

กป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ทําให้ไมส่ามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนดงักล่าวได้                                             
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาชนัปีสดุทา้ยของภาควชิาฯ 
2. เพอืใชป้ระกอบในการสมคัรงาน / ศกึษาต่อ 

 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   แบบคาํรอ้งขอหนังสอืรบัรองของภาควชิาฯ  
2.   รปูถ่ายนักศกึษาในเครอืงแบบของมหาวทิยาลยัฯ ขนาด 1“ จาํนวน 1 ใบ 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1. นกัศกึษาขอรบัแบบคาํรอ้งขอหนังสอืรบัรองไดท้ภีาควชิาฯ 
2.   นักศกึษากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์     และผา่นการเหน็ชอบและ ลงนาม

จากอาจารยท์ปีรกึษา 
3.   นกัศกึษายนืแบบฟอรม์ทกีรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้บัเจา้หน้าทขีองภาควชิาฯ  
4.   ภาควชิาฯ จดัทาํหนงัสอื และนําเสนอหวัหน้าวชิาฯ เพอืลงนาม 
5.   นักศกึษาขอรบัหนงัสอืฯ  ไดใ้นวนัทาํการถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.19  คาํร ้องขอหนังสือรบัรองคาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา 
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คณุสมบตัิของนักศึกษา 

1. เป็นนกัศกึษาทกีาํลงัศกึษาอยู ่ในภาควชิาฯ 
 
เอกสารทีต้องแนบ 

1.   แบบคาํรอ้งขอหนังสอืรบัรองของภาควชิาฯ  
2. รปูถ่ายนักศกึษาในเครอืงแบบของมหาวทิยาลยัฯ ขนาด 1“ จาํนวน 1 ใบ 
 

ขนัตอนการปฏิบตัิ  
1. นกัศกึษาขอรบัแบบคาํรอ้งขอหนังสอืรบัรองไดท้ภีาควชิาฯ 
2. นกัศกึษากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ์    และผ่านการเหน็ชอบและลงนาม

จากอาจารยท์ปีรกึษา 
3. นกัศกึษายนืแบบฟอรม์ทกีรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้บัเจา้หน้าทขีองภาควชิาฯ  
4. ภาควชิาฯ จดัทาํหนงัสอื และนําเสนอหวัหน้าวชิาฯ เพอืลงนาม 
5. นกัศกึษาขอรบัหนงัสอืฯ  ไดใ้นวนัทาํการถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.20  คาํร ้องหนังสือรบัรองสภาพนักศึกษา / รบัรองความประพฤติ 
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