ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
จะตรวจสอบการพนสภาพของนักศึกษา กศ.พป. รุน 20
กรณี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 จํานวน 13 หมูเรียน ดังนี้
หมูเรียน
20.1

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร

หลักสูตร
วท.บ. 4 ป

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยอุกฤษฏ อําไพพันธุ

20.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. 4 ป

อาจารยศุภกฤษ นาคปอมฉิน

20.3

การพัฒนาชุมชน

ศศ.บ. 4 ป

อาจารยพีรพัฒน พันศิริ

20.4

รัฐประศาสนศาสตร

รป.บ. 4 ป

อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี

20.5

รัฐประศาสนศาสตร

รป.บ. 4 ป

อาจารย ดร.กรรณิการ สุวรรณศรี

20.6

นิติศาสตร

น.บ. 4 ป

อาจารยพงษบวร ประสูตรแสงจันทร

20.7

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ป

อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

20.8

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา

20.9

การตลาด

บธ.บ. 4 ป

อาจารยรชต หวังจันทร

20.10

คอมพิวเตอรธุรกิจ

บธ.บ. 4 ป

อาจารย ดร.ณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา

20.11

การบัญชี

บช.บ. 4 ป

อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต

20.12

การบัญชี

บช.บ. 4 ป

อาจารยบุษบงค สุวรรณะ

20.13

การจัดการทั่วไป

บธ.บ. 4 ป

อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา

คณะ
วิทยาศาสตรฯ

มนุษยศาสตรฯ

วิทยาการจัดการ

หมายเหตุ
ขอใหนักศึกษาทุกคน คอยติดตามขาวประกาศแจงผลการพนสภาพของมหาวิทยาลัยตอไป โดยจะประกาศ
ผลการพ น สภาพฯ หลั ง หมดกํ า หนดการส ง ผลการเรี ย นของภาคเรี ย นที่ 1/2560 ประมาณ 3-4 สั ป ดาห
(ถางานทะเบียนไดรับผลการเรียนของนักศึกษาภายในกําหนดการสงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย)

ทั้ งนี้ ขอให นั กศึ กษา กศ.พป. รุ น 20 ทุ กคน ชํ า ระค า ลงทะเบี ยนให ครบทุ กภาคเรี ยน พร อ ม
ตรวจสอบและติดตามผลการเรียนรายวิชาของตนเองใหเขาครบถวนทุกรายวิชา หากนักศึกษาพบวา
ในภาคเรียนใดผลการเรียนยังเขาไมครบ หรือผลการเรียนบางรายวิชายังวางอยู ขอใหนักศึกษารีบดําเนินการ
พิมพ ใบผลการเรียนของภาคเรียนที่ผลการเรียนเขาไมครบนั้น มายื่นติดตามผลการเรียน ที่ งานทะเบียน
โดยดวนที่สุด เพื่อใหระบบของนักศึกษามีผลการเรียนเขาครบทุกรายวิชา กอนสิ้นภาคเรียนที่ 1/2560
เพราะจะมีผลกับการคิดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและการตัดรายชื่อนักศึกษาพนสภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอสถานภาพของนักศึกษา
ดังนั้น เมื่อถึงกําหนดตัดรายชื่อนักศึกษาพนสภาพ หากงานทะเบียนตรวจพบ นักศึกษารายใดก็ตาม
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 แตยังคงมีผลการเรียนวางอยู โดยที่ งานทะเบียน ไดตรวจเช็คแลว
วาผูสอนของนักศึกษาตามรายวิชานั้นๆ ไดสงผลการเรียนมายังงานทะเบียนแลวจริง แตไมไดสงผลการ
เรียนใหนักศึกษารายดังกลาว และนักศึกษาไมไดติดตามผลการเรียนของตนใหเขาใหครบ งานทะเบียน
จะตัดรายชื่อนักศึกษาใหพนสภาพโดยทันที เพราะถือวาผลการเรียนรายวิชานั้นเปน “E”

 ทั้งนี้ หากผลการเรียนของนักศึกษาเขาครบแลวเมื่อใด และปรากฏวา นักศึกษา
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 นักศึกษาจะพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
โดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2560 เปนตนไป 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานภาพของตนเองไดวาถูกปรับพนสภาพหรือไม
โดยดูไดจาก
สถานะนักศึกษา เมื่อ log in เขาระบบสารสนเทศ (reg) ของตนเอง หรือ
ตรวจสอบจากขาวประกาศแจงผลการพนสภาพฯ หนาเว็บไซต ดังนี้
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล (http://reg2.npru.ac.th) หรือ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://ac.npru.ac.th/) หรือ
ที่บอรดประชาสัมพันธขา วหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หนา 2 จาก 3

คําชี้แจงเพิม่ เติม
สําหรับนักศึกษา กศ.พป. ที่พนสภาพ วาดวยการประเมินผล
ณ สิ้นภาคเรียนที่ 1/2560
(กรุณาอานเพื่อประโยชนของนักศึกษา)

ขอ 1

นักศึกษาที่พนสภาพ วาดวยการประเมินผล หมายถึง นักศึกษาที่ไดผลการประเมินคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และสิ้นภาคการศึกษาที่ 6
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
ขอ 1.1 นักศึกษาที่ไดผลการเรียน I ในภาคเรียน 1/2560 (สิ้นภาคเรียนที่จะทําการตรวจสอบการ
พนสภาพ) จะไมนําหนวยกิตมาคิดรวม จึงไมมีผลกับคาคะแนนเฉลี่ยสะสม และไมมีผลตอการรอตรวจสอบการพนสภาพ
(ไมรอผลแกเกรด I) ใดๆ
ขอ 1.2 การคํานวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คํานวณหนวยกิตถึงสิ้นภาคเรียนสุดทาย ภาคเรียนที่
1/2560 เทานั้น (หากตรวจพบ นักศึกษาผูใดที่พนสภาพ วาดวยการประเมินผล มีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่
2/2560 การลงทะเบียนและผลการเรียนที่ไดนั้นถือเปน “โมฆะ”)

ขอ 2

นักศึกษาที่พนสภาพฯ สามารถติดตอขอ คํารองขอถอนเงินคาประกันของเสียหายคืน ไดที่ งานการเงิน
ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม (จํานวนเงินที่ไดคืนเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ นักศึกษาตองมายื่นคํารองขอรับเงินฯคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสภาพการเปนนักศึกษา
มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ และมอบใหเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สวน “วันที่” ที่นักศึกษาพนสภาพ
ใหถือกําหนดตามวันที่ที่สงผลการเรียนมายังงานทะเบียน ตามประกาศกําหนดการของมหาวิทยาลัย)

ขอ 3

นักศึกษาที่พนสภาพ วาดวยการประเมินผล หากประสงคจะขอใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCIPT)
เพื่อนําไปใชเทียบโอนผลการเรียน เมื่อสมัครเรียนใหม สามารถยื่นคํารองขอ ไดที่ งานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร
ศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม คาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
(ทั้งนี้ ขั้นตอนการเทียบโอนและกฎเกณฑการพิจารณา ขึ้นอยูกับระเบียบ/ขอบังคับของแตละสถาบัน
นักศึกษาควรศึกษาใหรอบคอบ)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 3410 9300 ตอ 3892, 3893
หนา 3 จาก 3

