ประกาศสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จะตรวจสอบการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รุ่น 57-58
กรณี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 จานวน 81 หมู่เรียน ดังนี้
คณะครุศาสตร์ (7 หมูเ่ รียน)
หมู่เรียน

สาขาวิชา

หลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

- หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี (6 หมู่เรียน)
57/2

การศึกษาปฐมวัย

ค.บ. 5 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ไชยะธน

57/3

การศึกษาปฐมวัย

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

57/4

พลศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์

57/5

พลศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์

57/19

การประถมศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์

57/84

พลศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด

ค.บ. 4 ปี

อาจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

- หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี (1 หมู่เรียน)
58/1

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ (1 หมู่เรียน)
หมู่เรียน
58/33

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

หลักสูตร
พย.บ. 4 ปี

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (26 หมูเ่ รียน)
หมู่เรียน

สาขาวิชา

หลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

- หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี (7 หมู่เรียน)
57/6

สังคมศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา

57/7

สังคมศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์พินธกร นามดี

57/14

ภาษาไทย

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล

57/15

ภาษาไทย

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง

57/16

ภาษาอังกฤษ

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร

57/17

ภาษาอังกฤษ

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

57/18

ดนตรีศึกษา

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์อรรณพ เรืองมณี

- หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี (19 หมู่เรียน)
58/34

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์นารีมา แสงวิมาน

58/35

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์นิลุบล คงเปรม

58/36

การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.สุธิดา สองสีดา

58/37

การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง

58/38

การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง

58/39

ภาษาอังกฤษ

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา

58/40

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

58/42

ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

ศป.บ. 4 ปี

อาจารย์มนตรา ตรีชั้น

58/43

ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

ศป.บ. 4 ปี

อาจารย์อลงกรณ์ ศุภเอม

58/44

ออกแบบนิเทศศิลป์

ศป.บ. 4 ปี

อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ

58/45

ออกแบบนิเทศศิลป์

ศป.บ. 4 ปี

อาจารย์สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์

58/48, 58/49

รัฐประศาสนศาสตร์

รป.บ. 4 ปี

อาจารย์รัตนากร นามวงษ์

58/50, 58/51

รัฐประศาสนศาสตร์

รป.บ. 4 ปี

อาจารย์บรรพต กิติสุนทร

58/52

รัฐประศาสนศาสตร์

รป.บ. 4 ปี

อาจารย์สมยศ สืบจากดี

58/53

นิติศาสตร์

น.บ. 4 ปี

อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์

58/54

นิติศาสตร์

น.บ. 4 ปี

อาจารย์สนธยา โจมกัน

58/80

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (นศ.จีน)

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์กุลยา สกุลนคร

หน้า 2 จาก 6

คณะวิทยาการจัดการ (25 หมู่เรียน)
หมู่เรียน

สาขาวิชา

หลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

58/46
58/47

นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

นศ.บ. 4 ปี
นศ.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค
อาจารย์วินัย บุญคง

58/55

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา

58/56

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา

58/57

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ

58/58

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

58/59

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

58/60

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์นรุตม์ โตโพธิ์ไทย

58/61

การตลาด

บธ.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์

58/62

การตลาด

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

58/63

การเงินและการธนาคาร

บธ.บ. 4 ปี

รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์

58/64

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น

58/65

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ

58/66

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจาเริญรัตนา

58/67

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

58/68

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล

58/69

ธุรกิจระหว่างประเทศ

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่

58/70, 58/71

การจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

58/72

การบัญชี

บช.บ. 4 ปี

อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์

58/73

การบัญชี

บช.บ. 4 ปี

อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ

58/74

การบัญชี

บช.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์

58/76

การเงินและการธนาคาร

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์

58/77

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

58/78

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น

หน้า 3 จาก 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (22 หมู่เรียน)
หมู่เรียน

สาขาวิชา

หลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

- หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี (7 หมู่เรียน)
57/8

คณิตศาสตร์

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น

57/9

คณิตศาสตร์

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ชลิดา ตระกูลสุนทร

57/10

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค.บ. 5 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

57/11

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ

57/12

คอมพิวเตอร์

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ

57/13

คอมพิวเตอร์

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์

57/20

อุตสาหกรรมศิลป์

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์

- หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี (15 หมู่เรียน)
58/20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย

58/21

ชีววิทยา

วท.บ. 4 ปี

อาจารย์วาสนา เนียมแสวง

58/22

เทคโนโลยีการผลิตพืช

วท.บ. 4 ปี

อาจารย์วนิดา ชัยชนะ

58/23

สาธารณสุขศาสตร์

วท.บ. 4 ปี

อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร

58/24

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา หลิมศิโรรัตน์

58/25

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

วท.บ. 4 ปี

อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน

58/26

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วท.บ. 4 ปี

อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ

58/27
58/28

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ)

วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

อาจารย์วิศวะ สื่อสุวรรณ
อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล

58/29

เคมี

วท.บ. 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล

58/30

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. 4 ปี

อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม

58/31

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ. 4 ปี

อาจารย์วัชระ จันทร์อนันต์

58/32

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.เจษฎา สาททอง

58/41

การจัดการอาหาร

ศศ.บ. 4 ปี

อาจารย์วรารัตน์ สานนท์

58/81

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ. 4 ปี

อาจารย์ ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์

หน้า 4 จาก 6

 ทั้งนี้ หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่านักศึกษา
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
โดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2559 เป็นต้นไป 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานภาพของตนเองได้ว่าถูกปรับพ้นสภาพหรือไม่
โดยดูได้จาก
สถานะนักศึกษา เมื่อ log in เข้าระบบสารสนเทศ (reg) ของตนเอง หรือ
ตรวจสอบจากข่าวประกาศแจ้งรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพฯ หน้าเว็บไซต์ ดังนี้
 ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล (http://reg2.npru.ac.th) หรือ
 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://ac.npru.ac.th/) หรือ
 ที่บอร์ดประกาศข่าวหน้าสานักงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาทุกคน คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป โดย
จะประกาศผลการพ้นสภาพฯ หลังหมดกาหนดการส่งผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2559 ประมาณ
3-4 สัปดาห์ (ถ้างานทะเบียนได้รับผลการเรียนของนักศึกษาภายในกาหนดการส่งผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย)
หน้า 5 จาก 6

คาชี้แจงเพิ่มเติม
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57-58
ที่พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล สิ้นภาคเรียนที่ 2/2559
(กรุณาอ่านเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา)

ข้อ 1

นักศึกษาที่พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล หมายถึง นักศึกษาที่ได้ผลการประเมินค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และสิ้นภาคการศึกษาที่ 6
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
ข้อ 1.1 นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ในภาคเรียนสุดท้าย ที่ทาการตรวจสอบการพ้นสภาพ จะไม่นาหน่วยกิต
มาคิดรวม จึงไม่มีผลกับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และไม่มีผลต่อการรอตรวจสอบการพ้นสภาพ (ไม่รอผลแก้เกรด I) ใดๆ
ข้อ 1.2 การคานวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คานวณหน่วยกิตถึงสิ้นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่
2/2559 เท่านั้น (หากตรวจพบ นักศึกษาผู้ใดพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล มีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่
3/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป ถือว่าการลงทะเบียนและผลการเรียนที่ได้เป็น “โมฆะ” ทันที)

ข้อ 2

นักศึกษาที่พ้นสภาพฯ สามารถติดต่อขอ ค่าร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืน ได้ที่ งานการเงิน
ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม (จานวนเงินที่ได้คืนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมายื่นคาร้องขอรับเงินฯคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสภาพการเป็นนักศึก ษา
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และมอบให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ (ส่วน “วันที่” ที่นักศึกษาพ้นสภาพ
ให้ถือกาหนดตามวันที่ที่ส่งผลการเรียนมายังงานทะเบียน ตามประกาศกาหนดการปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)

ข้อ 3

นักศึกษาที่พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล หากประสงค์จะขอใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCIPT)
เพื่อนาไปใช้เทียบโอนผลการเรียน เมื่อสมัครเรียนใหม่ สามารถยื่นคาร้องขอ ได้ที่ งานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
(ทั้งนี้ ขั้นตอนการเทียบโอนและกฎเกณฑ์การพิจารณา ขึ้นอยู่กับระเบียบ/ข้อบังคับของแต่ละสถาบัน
นักศึกษาควรศึกษาให้รอบคอบ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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