
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียนหลังกําหนด (ลาชา) 

เร่ิม 

ลงทะเบียนผาน Net. 
แตยังไมชําระเงิน  

? 
ยื่นคํารองขอ

ลงทะเบียนลาชา

เปนการลง 
ทะเบียนภาคปกติหรือ

ภาคฤดูรอน 

ขอลง 
ทะเบียน y ≤ 9 วัน 

นับจากวันที่ม.กําหนด 
ใชหรือไม ? 

ขอลง 
ทะเบียน y ≤ 7 วัน 

นับจากวันที่ม.กําหนด 
ใชหรือไม ? 

ขอลาพักการ 
ศึกษาภายใน 30 วัน นับ
จากวันเปดภาคเรียน 

ใชหรือไม 

ยื่นคํารองขอลาพัก
การศึกษา 

ถูกถอนสภาพการ
เปนนักศึกษา พบอาจารยที่ปรึกษา 

ชําระคาธรรมเนียม
ขอลาพักการศึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

ลงทะเบียนชําระเงนิ
พรอมคาปรับการ

ลงทะเบียนลาชาตาม
ประกาศ 

หมดสิทธิลงทะเบียน
ภาคฤดูรอน 

จบ 

ไมใช 

ภาคปกติ 

ภาคฤดูรอน 

ไม y > 9 วัน 
(หมดสิทธิลง 
ทะเบียนภาคปกติ) 

y ≤ 9 วัน 
y ≤ 30 วัน 

y > 30 วัน 

y > 7 วัน 

ใช 
y ≤ 7 วัน 

ใช 



 
2.10   การเพิ่มรายวิชา 

กลุมงาน  / งานที่รับผิดชอบ    :    กลุมทะเบียนและประมวลผล 
งานประมวลผลและสารสนเทศ 

 ผูรับผดิชอบ      :    นายพงศกร        หิรัญโรจน 
    นางสาวละมัย    บุตรลพ 

   หมายเลขโทรศัพท :  02-282-9009-15  ตอ  6302-6304 
 นักศึกษาที่มีความจําเปนที่ตองเพิ่มรายวิชาใหติดตอแผนกทะเบยีน  ฝายวิชาการและวิจัยของ
คณะที่นกัศึกษาสังกัดเพื่อขอลงทะเบียนเพิม่รายวิชาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา 
ประจําปการศกึษา โดยดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

เขียนคํารองขอเพิ่ม 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

นักศึกษาเคยลงทะเบียน 
22 < x ≤ 25 ใชไหม 

ลงทะเบียนและชําระ
เงิน 

ยื่น 
ลงทะเบียนเพิ่ม 

ภายใน 2 สัปดาหแรก (ปกติ)/
สัปดาหแรก(ฤดูรอน 

หรือไม 

ลงทะเบียนเพิ่ม
ไมได 

จบ 

พิจารณา 
หนวยกิตที่ขอลงทะเบียน 

เพิ่มรวมกับที่ลงทะเบียนแลว 
22<x≤25 ? 

22< x ≤ 25 

x < 22 เคย 

ไม 

เกิน 

ไมเกิน 



2.11 การขอถอนรายวิชา 
กลุมงาน  / งานที่รับผิดชอบ    :    กลุมทะเบียนและประมวลผล 

งานประมวลผลและสารสนเทศ 
 ผูรับผดิชอบ      :    นายพงศกร        หิรัญโรจน 
    นางสาวละมัย    บุตรลพ 

   หมายเลขโทรศัพท :  02-282-9009-15  ตอ  6302-6304 
       ใหนกัศึกษาที่ตองการถอนรายวิชา  ยืน่ใบคํารองขอถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาที่

 แจงในปฏิทินการศึกษาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

เขียนคํารองขอถอนรายวิชา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

ถอนรายวิชา 
เหลือx <9 หนวยกิต 

ใชไหม 

ถอนรายวิชาใน 2 สัปดาห
แรก(ปกติ)/สัปดาหแรก(ฤดู

รอน)ใชไหม 

ถาถอน 
2สัปดาห <y≤12 สัปดาห 
(ปกติ)สัปดาหแรก<y≤6 

สัปดาห (ฤดูรอน) 

รายวิชาที่ถอนจะบนัทึก
ระดับคะแนน F/U ใน
ระเบียน 

จบ 

ถอนรายวิชาโดยรายวิชาที่
ถอนไมบันทึกในระเบียน 

รายวิชาที่ถอนจะ
บันทึกระดับคะแนน 
w ในระเบียน 

ปวยใชไหม ? 

ขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

ใช ไม 

ใช ไม 

ใช 

เกิน 

ใช 

ไม 

x <9 

ถอนรายวิชา x <9  
หนวยกิต ไมได 



2.12 การขอลาพักการศึกษา 
กลุมงาน  / งานที่รับผิดชอบ    :    กลุมทะเบียนและประมวลผล 

งานประมวลผลและสารสนเทศ 
 ผูรับผดิชอบ      :    นายพงศกร        หิรัญโรจน 
    นางสาวละมัย    บุตรลพ 

   หมายเลขโทรศัพท :  02-282-9009-15  ตอ  6302-6304 
 ภาคการศึกษาที่นักศึกษามีความจําเปนไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาได  นักศกึษาควรลา

 พักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวนัเปดภาค
 การศึกษา 

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะลาพักการศกึษาใหปฏิบัติ  ดังนี ้
1. ติดตอและยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบด ีโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
2. เมื่อไดรับอนุมตัิแลวใหชําระคารักษาสถานภาพการเปนนกัศึกษาทีแ่ผนกการเงิน  ของ

คณะที่นกัศึกษาสังกัด 
3. นําหลักฐานพรอมเอกสารการชําระเงินยืน่ที่แผนกทะเบยีน  ฝายวิชาการฯ ขอคณะที่

นักศึกษาสังกดั 
4. คณะแจง / สงใบคํารองพรอมเอกสารการชําระเงิน การลาพักการศึกษาใหสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบยีน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การลาพักการศึกษา 

เมื่อไดรับอนุญาตจะบันทึกระดับ
คะแนน ก (w) ทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนในภาคนั้นๆ 

ถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น 

ไดรับอนุมัติการลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น 

 
ลาพัก
ไมได 

เมื่อไดรับอนุญาตรายวิชาทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียนจะไม
บันทึกในระเบียน 

เมื่อไดรับอนุญาตจะบันทึกระดับ
คะแนน ต(F) หรือ มจ  (u) ทุก
รายวิชาในระเบียนในภาคนั้น ๆ 

จบ 

เริ่ม

เขียนคํารองขอลาพักการศึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

ชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง
อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา,
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษา 

 
 

ทําการชําระ 
คาธรรมเนียมลาพักหรือไม ? 

 

 ลาพักหรือไดรับคําสั่งพักการศึกษากอนการ
ลงทะเบียน แตละภาค
การศึกษาใชหรือไม 

ไมใช 

ไมเคย 

เขียนคํารองลาพักการศึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

 
ถูกเกณฑทหาร/ 

รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตาง 
ประเทศ/ปวยตองพักตามคําสั่งแพทย

เปนเวลาเกินรอยละ20% ขอเวลาเรียนใช
หรือไม 

เปนนักศึกษาใหม
แรกเขาใชหรือไม

 มีความจําเปนและศึกษามาแลว 
1 ภาคเรียนใชหรือไม ? 

 

 เคยลาพักมาแลว 2ภาค 
เรียนใชหรือไม  ? 

 
ลาพักใน 2 สัปดาห 

แรกจากวันเปดภาคปกติหรือสัปดาห
แรกเปดภาคฤดูรอนใชหรือไม 

 
ลาพักพนกําหนด 2  

สัปดาหแรกแตอยูใน 12 สัปดาห แรกจากวัน
เปดภาคปกติหรือพนสัปดาหแรกแตอยูใน 6 
สัปดาหแรกนับจากเปดภาคฤดูรอน ใช

หรือไม ? 

ลาพักพน 12 สัปดาหแรกนับจากวันเปด
ภาคปกติ หรือพน 6 สัปดาหแรกนับจาก
วันเปดภาคฤดูรอน 

 
นักศึกษาเจ็บปวย 

หรือมีเหตุสุดวิสัยที่มีหลักฐาน
ใชหรือไม ? 

 

ขออนุมัติอธิการบดี 

 
อธิการบดีอนุมัติ 

หรือไม ? 

 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ไม 

ใช 

อนุมัต ิ เคย 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ชําระ 

ไมชําระ 

ใช 



2.13 การตรวจสอบสภาพนักศึกษาจากผลการศึกษา 
กลุมงาน  / งานที่รับผิดชอบ    :    กลุมทะเบียนและประมวลผล 

งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
 ผูรับผดิชอบ      :    นายพงศกร        หิรัญโรจน 
    นางภัครัตน        เชื้อนเคนทร 

   หมายเลขโทรศัพท :  02-282-9009-15  ตอ  6302-6304 
 

งานที่ใหบริการ  :  
         ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงคจะตรวจสอบสภาพการเปนนักศึกษาจากผลการศึกษา 

เชน  คาระดับคะแนนเฉลี่ยเทาไรจึงมีสถานภาพ “พนสภาพการเปนนักศึกษา” หรือหากศึกษาครบ
หลักสูตรแตไมสําเร็จการศึกษาจะเรียนซ้ําตองไดคาระดับคะแนนเทาไร ฯลฯ นักศึกษาสามารถ
สอบถามหรือตรวจสอบไดดวยตนเองจากผังแสดงสถานภาพนักศึกษาหรือระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.  2550  หรือจากประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลักเกณฑการจัดและประเมินผลการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



2.14 การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
กลุมงาน  / งานที่รับผิดชอบ    :    กลุมทะเบียนและประมวลผล 

งานประมวลผลและสารสนเทศ 
 ผูรับผดิชอบ      :    นายพงศกร        หิรัญโรจน 
    นางสาวละมัย    บุตรลพ 

   หมายเลขโทรศัพท :  02-282-9009-15  ตอ  6302-6304 
 งานที่ใหบริการ 
 1.  การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 2. การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

1. การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่น หมายถึง  การขอไปศึกษาที่

 สถาบันอุดมศึกษาอื่น เปนรายวิชาๆในแตละภาคการศึกษา โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก
 มหาวิทยาลัยแลวเทานั้น 

1.1 หลักการ 
1.1.1 การเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตองไดรับการพิจารณา

อนุญาตจากมหาวิทยาลัยและเปนรายวิชาเทานั้น 
1.1.2 รายวิชาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนกับรายวิชาที่ขอ

อนุญาตและผานความเห็นชอบจากคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
1.1.3 เปนรายวิชาที่มีผลทําใหไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
1.1.4 เปนรายวิชาในหลักสูตรที่ไมมีการเปดสอนในมหาวิทยาลัยและ / หรือ 
1.1.5 ไมใชรายวิชาในกลุมวิชาแกนและกลุมวิชาบังคับในหลักสูตรที่ศึกษาอยู 
1.1.6 การขออนุญาตเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาตองขออนุญาตกอนเปดภาคการศึกษา         

7 วัน 
1.2 วิธีการ 

1.2.1 นักศึกษาตองติดตอสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
1.2.2 ยื่นใบคํารองพรอมเอกสารประกอบที่คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา 
1.2.3 สงใบคํารองพรอมเอกสารประกอบจาก ขอ 2 ที่แผนกทะเบียน ของคณะที่นักศึกษา

สังกัดภายใน  7 วัน กอนเปดการศึกษาที่จะขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
1.2.4 เมื่อได รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให รีบไปดํา เนินการลงทะเบียนเรียน                    

ณ  สถาบันอุดมศึกษาที่ขออนุญาต 
 
 



 1.3 เอกสารประกอบใบคํารอง 
 1.3.1 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับไมสมบูรณ (ตัวจริง) จํานวน 1 ฉบับ 
 1.3.2 เอกสารคําอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่จะขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

2. การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  การขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หมายถึง  นักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขอมาเรียนในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปน
รายวิชาในแตละภาคการศึกษา โดยไดรับการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น 

1.1 วิธีการ 
2.1.1 นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตองยื่นใบคํารองขอเรียนขาม
 สถาบันอุดมศึกษาที่คณะที่จะขอเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 7  วัน
 กอนเปดภาคการศึกษานั้นๆ 
2.1.2 คณะพิจารณาใหความเห็นชอบและขออนุญาตตอมหาวิทยาลัย 
2.1.3 เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตใหคณะรับชําระคาลงทะเบียนตาม
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง อัตราคาบํารุง
 การศึกษา คาลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

 
2.15 การขอแกไขขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 

กลุมงาน  / งานที่รับผิดชอบ    :    กลุมทะเบียนและประมวลผล 
งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

 ผูรับผดิชอบ      :    นายพงศกร        หิรัญโรจน 
    นางภัครัตน        เชื้อนเคนทร 

   หมายเลขโทรศัพท :  02-282-9009-15  ตอ  6302-6304 
 

  นักศึกษาที่ประสงคจะขอแกไขขอมูลกอนสําเร็จการศึกษาจะตองปฏบิัติดังนี ้
1. ยื่นคํารองที่แผนกทะเบียน ฝายวิชาการและวิจัยของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
2. พบอาจารยที่ปรึกษาพรอมแนบหลักฐานการเปลี่ยนขอมูล  เชน  สําเนาบัตรประจําตัว

นักศึกษา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
• หากขอแกไขเปลี่ยนชื่อ / สกลุตองมีสําเนาทะเบียนบาน,สําเนาการเปลี่ยนชื่อ / สกุล 
• หากขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ-ยศตองสําเนาคําสั่งแตงตั้งจากเจาสังกัด 

3. ยื่นคํารองจากขอ 1,2 ที่แผนทะเบียน  ฝายวิชาการและวจิัย ของคณะทีน่ักศึกษาสังกดั 
4. คณะที่นกัศึกษาสังกัดพิจารณาและเสนอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 


