
      1. คําร้องขอดูคะแนนและข้อสอบ 

หลักฐาน 
1. คําร้องทั่วไป 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ 

ที่ได้แสดงผลการเรียนในรายวิชาที่ต้องการขอดูคะแนน  
ขั้นตอน 
1. นักศึกษาเขียนคําร้องพร้อมระบุเหตุผลฯ 

พร้อมผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นักศึกษายื่นคําร้องที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์แล้วกับเจ้าหน้าที่ภ

าควิชาฯ เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาฯ ลงนาม 
3. หากผลการพิจารณาอนุมัติ ภาควิชาฯ 

นําคําร้องเสนอให้กับหัวหน้าภาควิชาฯ   เพื่อลงนาม 
และนําเสนองานบริการวิชาการฯ 

4. หากผลการพิจารณาอนุมัติ 
งานบริการวิชาการจะแจ้งให้ภาควิชาประสานงานกับอาจารย์ผู้สอ
นในรายวิชานั้นๆ เพื่อนัดวัน-เวลา 
ในการตรวจสอบค่าคะแนนและข้อสอบ 
ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และงานบริการวิชาการแจ้งผลการพิจารณากลับภาควิชา 

5. นักศึกษาสามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ 
(รอประมาณ 2 – 3 สัปดาห์) 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 

 

3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน 
หลักฐาน 
1.   แบบคําร้องขอความอนุเคราะห์ส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน  

ขั้นตอน 
1. นักศึกษาติดต่อหน่วยงานภายนอกที่จะขอเข้ารับการฝึกงาน หรือ 

แจ้งความจํานงกับภาควิชาฯ เพื่อขอให้ภาควิชาฯ เป็นผู้ติดต่อ 

2. นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์     
และผ่านการเห็นชอบและ การลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

3. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ 
และภาควิชาฯจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงาน 
และนําเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อลงนาม 

4. ภาควิชาฯ จัดส่งหนังสือที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
และแนบหนังสือตอบรับการรับเข้ารับฝึกงาน 

ไปยังหน่วยงานที่นักศึกษาขอรับเข้าฝึกงาน หรือ นักศึกษาขอรับหนังสือฯ  
ไปยื่นกับหน่วยงานได้ในวันทําการถัดไป 

5. หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณา กลับที่ภาควิชาฯ  
6. นักศึกษาขอทราบผลการพิจารณาฯ ได้ที่ภาควิชาฯ (ประมาณ 1 เดือน) 
เมื่อนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกงาน 

7. นักศึกษาแจ้งความจํานงขอรับหนังสือส่งตัวการฝึกงานได้ที่ภาควิชาฯ 
8. ภาควิชาฯ จัดทําหนังสือส่งตัวการฝึกงาน พร้อมแนบใบลงเวลาการทํางาน 

และแบบรายงานผลการฝึกงาน 
9. นักศึกษาขอรับหนังสือได้ที่ภาควิชาฯ ในวันทําการถัดไป 

โดยนําหนังสือไปยื่นให้กับหน่วยงานที่จะเข้ารับการฝึกงาน 
เมื่อนักศึกษาได้ดําเนินการการฝึกงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย 
10. นักศึกษานําแบบรายงานผลการฝึกงานยื่นให้กับภาควิชาฯ 

เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 
 
 
 
 
 

           2. คําร้องขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้า 
หลักเกณฑ ์

1.   นักศึกษามีสาเหตุอันเหมาะสม และไม่สามารถถอนรายวิชาเรียน 
     ได้ทัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้จะต้องผ่านการ 

      พิจารณาเห็นชอบจากภาควิชาฯ 
หลักฐาน 
1.   คําร้องทั่วไป 

2.   บัตรถอนวิชาเรียน (ต้องมีการลงนามของผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน)  
3.   เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น หลักฐานจากผู้สอน 

     ว่ามีการประกาศผลคะแนนสอบล่าช้า ฯลฯ  
ขั้นตอน 
1.   นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลการขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้า 

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยต้องผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา 

และยื่นให้กับภาควิชาฯ เพื่อนําเสนอหัวหน้าภาคฯ พิจารณา  
2.   หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ  ภาควิชาฯ จะนําเสนอคําร้องฯ 

ต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ทั้งนี้หากคําร้องที่อนุมัติ งานบริการวชิาการจะนําส่งงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯ  
และส่งผลสรุปการพิจารณาคําร้องกลับคืนภาควิชา  

3.   นักศึกษาสามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ (ประมาณ 1 สัปดาห์) 

*  ทั้งนี้ ผลการเรียนในรายวิชาที่ถอนฯ ล่าช้า ดังกล่าว จะได้รับผลการเรียน W 

(อ้างถึง : คู่มือนักศึกษา ปี 50 (ท.10) หมวด 3 หัวข้อ 14.2 หน้า 133) 

  จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 
 
 
 
 

          4. คําร้องขอเทียบแทนรายวิชาเรียน 

หลักเกณฑ์ 
1.   เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาฯ 
2.   

รายวิชาที่นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบแทนเป็นรายวิชาที่ภาควิชา
ฯ พิจารณาอนุมัติให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้  

หลักฐาน 
1.   คําร้องทั่วไป 
2.   สําเนาใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงรายวิชาที่จะขอเทียบแทน 
ขั้นตอน 
1.  นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลการขอเทียบแทน 
     รายวิชาเรียน ให้สมบูรณ์ และต้องผ่านความเห็นชอบและการ 
     ลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งให้กับภาควิชาฯ 
2.   เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จัดทําบันทึกนําเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ 

เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจากค
ณบดีฯ 

3.   หากผลการพิจารณาอนุมัติ  งานบริการวิชาการคณะฯ 
จะนําเร่ืองดังกล่าวฯ ส่งงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯ  
และส่งผลสรุปการพิจารณาคําร้องกลับคืนภาควิชาฯ 

4.   นักศึกษาสามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ 
      (รอประมาณ 1 สัปดาห์) 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. คําร้องขอเปิดวิชาเรียน 
หลักเกณฑ ์

1. ต้องมีนักศึกษาแสดงความจํานงในการขอเปิดวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 10 คน ต่อ  
รายวิชา   หรือ  

2. เป็นนักศึกษาที่มีรายวิชาเรียนเหลือเป็นวิชาสุดท้ายในหลักสูตร 
(เพื่อขอจบการศึกษา) 

หลักฐาน 
1. คําร้องทั่วไป 
2. ลายมือชื่อนักศึกษาที่แสดงความจํานงขอเปิดรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน  

หรือ 
3. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ (ในกรณีขอจบการศึกษา) 

ขั้นตอน 
1. นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลการขอเปิดรายวิชาให้สมบูรณ์ 

และระบุวัน – เวลาเรียน, วันสอบปลายภาคเรียน หลายๆ ช่วงเวลา 
และดําเนินการส่งคําร้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 

2. เจ้าหน้าที่ฯ นําเสนอผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา 

และนําเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติ 
3. หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ    ภาควิชาฯ 

จะดําเนินการกําหนดวันสอบปลายภาค, วัน-เวลาเรียน, ห้องเรียน 
และจัดทําบันทึกฯ ขอเปิดรายวิชาฯ นําเสนองานวิชาการฯ 

4. งานบริการวิชาการ แจ้งรายวิชาที่ขอเปิดกับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯ 

พร้อมส่งสําเนาบันทึกที่ได้รับการอนุมัติกลับภาควิชาฯ 

5. ภาควิชาฯ ประกาศให้นักศึกษาทราบ 
และนักศึกษาดําเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวต่อไป 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 
 

7. คําร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 16 หน่วยกิต (นักศึกษาวิทยาทัณฑ์) 
หลักเกณฑ ์
1. เป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ (ผลการเรียนต่ํากว่า 2.00) 

2.    เป็นนักศึกษาที่มีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม 
เพื่อดึงผลคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น (ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ)  

3.   เป็นนักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชาบังคับก่อน 

(ทั้งนี้ตอ้งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ)  
หลักฐาน 

1. คําร้องทั่วไป 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน   

3. สําเนาเอกสารการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน 
ขั้นตอน 
1.    นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลการขอลงทะเบียนเรียนเกิน 16 

       หน่วยกิต (เนื่องจากเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์) โดยจะต้องระบุรายวิชาที่ 
      ประสงค์จะลงเพิ่มเติม ทั้งนีต้้องผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารย์ 

      ที่ปรึกษา  
2.   นักศึกษาดําเนินการส่งคําร้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ และนําเสนอหัวหน้า 
      ภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติ ทั้งนี ้หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ   

      ภาควิชาฯ จะนําเสนอคําร้องฯ ต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจาก 
      คณบดีฯ 

3.    คํารอ้งที่ภาควิชาฯ อนุมัติ นักศึกษาสามารถแนบไปกับใบลงทะเบียนเรียนเพิ่ม       
      โดยนักศึกษาติดต่องานทะเบียนเพื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. คําร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ 

หลักเกณฑ์ 
1.   เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรฯ ของภาควิชาและเป็นรายวิชาซึ่ง 
      ภาควิชาฯ ไม่เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ  
หลักฐาน 
1.   คําร้องทั่วไป 
2.   สําเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1.  

นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลการขอลงทะเบียนเรียน
ข้ามคณะฯ ให้สมบูรณ์ 
พร้อมรหัส,รายวิชา,ตอนเรียนและคณะฯที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเ
รียน, เบอร์ติดต่อกลับ 
พร้อมเอกสารข้างต้นและการลงนามอนุมัติของอาจารย์ผู้สอนให้ครบ
ถ้วน  

2.   นักศึกษาดําเนินการส่งคําร้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 
โดยเม่ือหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ แล้วภาควิชาฯ 
นําเสนอต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจากคณบดีฯ พิจารณา 

3.   คําร้องที่อนุมัติงานบริการวิชาการคณะฯ จะนําส่งงานทะเบียน 
      มหาวิทยาลัยฯ  และส่งผลสรุปการพิจารณาคําร้องกลับคืนภาควิชาฯ 
4.   นักศึกษาสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
5.   นักศึกษาติดต่องานทะเบียนเพื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 

8. คําร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/เปลี่ยนตอนเรียน ล่าช้า 
หลักเกณฑ ์

1.   เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาฯ 
2.   นักศึกษามีสาเหตุอันเหมาะสม และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่ม /เปลี่ยนตอน 
      เรียนได้ทัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณา 

      เห็นชอบจากภาควิชาฯ 
หลักฐาน 

1.   คําร้องทั่วไป 
2.   บัตรเพิ่ม/เปลี่ยนตอนวิชาเรียน (ต้องมีการลงนามของผู้สอนและ 

      อาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน)  
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
1.  นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยต้องผ่าน 

     ความเห็นชอบและการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.   นักศึกษาดําเนินการส่งคําร้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เพื่อนําเสนอหัวหน้า 

      ภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติ 
3.   หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ  ภาควิชาฯ จะนําเสนอ ตอ่งานบริการ 
      วิชาการเพื่อขออนุมัติจากคณบดฯี  

4.   คําร้องที่อนุมัติงานบริการวิชาการคณะฯ จะนําส่งงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯ   
      และส่งผลสรุปการพิจารณาคําร้องกลับคืนภาควิชาฯ 

5.   นักศึกษาสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ (ประมาณ 1 สัปดาห์) 
6.   นักศึกษาติดต่องานทะเบียนเพื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป  

      (กรณีขอลงเพิ่มฯ) 

(อ้างถึง : คู่มือนักศึกษา ปี 50 (ท.10) หมวด 3 หัวข้อ 14.1  หน้า 133) 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 

 
 
 
 

 



       9. คําร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
หลักเกณฑ ์

1.    นักศึกษามีสาเหตุอันเหมาะสม และไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามระยะเวลาที่ 
       มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากภาควิชาฯ 

หลักฐาน 
1.   คําร้องทั่วไป 
2.   เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุว่าไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในระยะเวลาที่ 

     กําหนด เช่น ใบรับรองแพทย์, เอกสารจากที่ทํางานในกรณีติดภารกิจไปดูงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1.  นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผล พร้อมระบุวันที่ที่สามารถลงทะเบียน 
    ได้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารย์ 
    ที่ปรึกษา 

2.  นักศึกษาดําเนินการส่งคําร้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯโดยภาควิชาฯ  
    นําเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติ 

3.  หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ  ภาควิชาฯ จะนําเสนอคําร้องฯ  
     ต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจากคณบดฯี 

4.  คําร้องที่อนุมัติงานวิชาการฯ จะนําส่งงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯ  และส่งผลสรุป 
    การพิจารณาคําร้องกลับคืนภาควิชา 
5.  นักศึกษาสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ (รอประมาณ 1 สัปดาห์) 

6.  นักศึกษาติดต่องานทะเบียนเพื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียน และเสียค่าปรับตาม 
     เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดต่อไป  

(อ้างถึง : คู่มือนักศึกษา ปี 50 (ท.10) หมวด 3 หัวข้อ 13  หน้า 132) 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 

 

 

        11. คําร้องขอลาพักการศึกษา 
หลักเกณฑ ์
1.   นักศึกษาต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
2.   นักศึกษาสามารถลาพักได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 

3.   การลาพักการศึกษานักศึกษาสามารถลาพักได้ตามกรณีดังต่อไปนี ้
 -  กรณีถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร 

 -  กรณีป่วย 
 -  กรณีดูงานและอบรมต่างประเทศ 
 -  กรณีมปีัญหาทางบ้านหรือส่วนตัว 

หลักฐาน 
1. คําร้องทั่วไป 

2. สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  หรือ ใบรับรองแพทย์ หรือ 
สําเนาเรื่องที่ได้ไปดูงานหรืออบรม  หรือ ใบรับรองที่มีผู้ปกครองลงนาม 

(อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปตามกรณีข้างต้น) 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
1. นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผล 

โดยต้องผ่านความเห็นชอบและการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นักศึกษาดําเนินการส่งคําร้องฯ 

แนบกับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 
เพื่อนําเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณา 

3. หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ ภาควิชาฯ จะนําเสนอคําร้องฯ 
ต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจากคณบดฯี 

4. คําร้องที่อนุมัติงานบริการวิชาการคณะฯ จะนําส่งงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯ  

และส่งผลสรุปการพิจารณาคําร้องกลับคืนภาควิชาฯ 
5. นักศึกษาสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ (รอประมาณ 1 สัปดาห์) 

(อ้างถึง : คู่มือนักศึกษา ปี 50 (ท.10) หมวด 5 หัวข้อ 29 หน้า 141) 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 
 
 
 
 
 

 

       10. หนังสือรับรองคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

หลักเกณฑ์ 
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของภาควิชาฯ 
2. เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงาน / ศึกษาต่อ 
หลักฐาน 
1.   แบบคําร้องขอหนังสือรับรองของภาควิชาฯ  
2.   รูปถ่ายนักศึกษาในเคร่ืองแบบของมหาวิทยาลัยฯ  
      ขนาด 1“ จํานวน 1 ใบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. นักศึกษาขอรับแบบคําร้องขอหนังสือรับรองได้ที่ภาควิชาฯ 
2.   นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์     และ 
      ผ่านการเห็นชอบและ ลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.   นักศึกษายื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ 
      ของภาควิชาฯ เพื่อจัดทําหนังสือฯ และนําเสนอหัวหน้าวิชาฯ เพื่อ 
      ลงนาม 
4.   นักศึกษาขอรับหนังสือฯ  ได้ในวันทําการถัดไป 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 
 
 
 
 
 

        12. คําร้องขอกลับเข้าศึกษา 

หลักเกณฑ์ 
1.   นักศึกษาลาพักการศึกษาไว้เม่ือภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักฐาน 

1. 1.   คําร้องทั่วไป 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. นักศึกษาเขียนคําร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลการขอกลับเข้า 
       ศึกษาให้สมบูรณ์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบและการลงนามของ 
       อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นักศึกษาดําเนินการส่งคําร้องกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯเพื่อนําเสนอ 
       หัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติ 
3. หากหัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติ ภาควิชาฯ จะนําเสนอ 
       คําร้องฯ ต่องานบริการวิชาการเพื่อขออนุมัติจากคณบดีฯ 
4. คําร้องที่อนุมัติงานบริการวิชาการคณะฯ จะนําส่งงานทะเบียน 
       มหาวิทยาลัยฯ  และส่งผลสรุปการพิจารณาคําร้องกลับคืน 
       ภาควิชาฯ 
5.    นักศึกษาสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ภาควิชาฯ (รอประมาณ 1 สัปดาห์) 

       6.    นักศึกษาติดต่องานทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการลงทะเบียน 
(อ้างถึง : คู่มือนักศึกษา ปี 50 (ท.10) หมวด 5 หัวข้อ 30  หนา้ 141) 

 จัดทําโดย : นายสราวุฒิ  สืบแย้ม 

 


