มศก.

๘

รับที่ ………..……………….ผูรับ………….………….
วันที่…………..……………..เวลา……..………………
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คํารองขอกลับเขาศึกษา
กรณี ลาพัก / พนสภาพ / ลาออก
(โปรดอานรายละเอียดหนา 2 เปนตนไป)
เขียนที…
่ ………………………………………….
วันที…
่ ..……เดือน……………………….พ.ศ……..…..
เรื่อง
เรียน

ขออนุมัติกลับเขาศึกษา ภาคการศึกษาที.่ ...............ปการศึกษา..................
คณบดีคณะ……………………………..……..............................................

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………….………………...รหัสประจําตัว………….……………
วิชาเอก………….……………………..….วิชาโท...........................................โทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก…………………...…
มีความประสงคจะขอกลับเขาศึกษาในภาคการศึกษา …………….……..ปการศึกษา……....…………..เนื่องจากขาพเจาไดรับ
อนุมัติให  ลาพักการศึกษา  พนสภาพ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2551 เปนตนไป)
ตามขอ [ ] 24.8 [ ] 24.9 [ ] 35 ในภาคการศึกษา …………………ปการศึกษา ……....………….
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 (สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2550 ลงไป)
ตามขอ [ ] 25.8 [ ] 25.9 [ ] 36 ในภาคการศึกษา …………………ปการศึกษา ……....………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)……………………………………………
(………………………………………...)
ผูยื่นคํารอง
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………
……….……………………………………………………………………………………….………………………….……………
(ลงชื่อ)……………………………………………
(…………………………………………)
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กรณีลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาจะขอกลับเขาศึกษา
 อนุมัติ

 ไมอนุมัตใิ หกลับเขาศึกษา

(ลงชื่อ) ..…………………………………….
(....................................................)
คณบดี

กรณีพนสภาพ หรือ ลาออก
1. ตามขอบังคับฯ พ.ศ.2551 ขอ 24.8 หรือ 24.9 หรือ 35 หรือ พ.ศ.2537 ขอ 25.8 หรือ 25.9 หรือ ขอ 36 ที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด ครั้งที่............./...............เมือ่ วันที่.............เดือน..…...............พ.ศ.................
 เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบใหกลับเขาศึกษาได
(ลงชื่อ) ..…………………………………….
(....................................................)
คณบดี
2.

ความเห็นของหัวหนางานทะเบียนฯ
ผูยื่นคํารองตองชําระเงินคาธรรมเนียม
จํานวน…….……บาท

การดําเนินงานของงานคลัง
ไดรับเงินจํานวน……………………………บาทเรียบรอยแลว
ตามใบสําคัญรับเงินที…
่ …………...…………………………..

………………………………………
(………………………………………)

………………………………………
(………………………………………)

3.
 อนุมัติ

 ไมอนุมัตใิ หกลับเขาศึกษา

(ลงชื่อ) …………………………………….
(....................................................)
รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการขอกลับเขาศึกษา
ขอ 22 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งใหพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาใหมจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา
ศึกษาตอคณบดีคณะที่ตนสังกัดกอนวันเปดภาคการศึ กษาไมนอยกวา 14 วัน และจะตองแสดงหลักฐานดวยวาไดชําระคารัก ษาสถานภาพ
นักศึกษาในชวงที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งใหพักการศึกษา หากไมปฏิบัติตามจะไมมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษา
นั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเปนกรณีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการประจําคณะเห็นวา มีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําให
นักศึกษาผูนั้นไมอาจยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาไดทันตามกําหนด
ขอ 23 คณะจะตองแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม ให
กองบริการการศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ 24 นอกจากกรณีอื่นที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ มหาวิทยาลั ยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
24.8 ขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัยในระยะเวลาอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษาสังกัดใหถอนชื่อ
นักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
24.9 นักศึกษาขอลาออกและมหาวิทยาลัยอนุมัติใหลาออก
ขอ 35 นักศึกษาที่ไมลงทะเบีย นวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคหนึ่งภาคใดที่มหาวิทยาลั ยเปดทําการสอนและไมได ลาพั ก
การศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 21 กองบริการการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อถอน
ชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาและใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที
ขอ 36 ถาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ 24.8 ขอ 24.9 และขอ 35 มหาวิทยาลัยอาจ
อนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นกลับเขาศึกษาใหมได เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา และใหนําหนวยกิต
สะสมเดิมมาใชในการศึกษาครั้งใหมตอไป
ในกรณีเชนนี้ นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คา งชําระ (ถามี) ดวย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ พ.ศ.2537 เกี่ยวกับการขอกลับเขาศึกษา
ขอ 23 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาใหมจะตองยื่น คํารองขอกลับเขา
ศึกษาตอคณบดีคณะวิชาที่ตนสังกัดกอนวันเปดภาคการศึกษา ไมนอยกวา 14 วัน และจะตองแสดงหลักฐานดวยวาไดชําระคารัก ษาสถานภาพ
นักศึกษาในชวงที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งพักการศึกษา หากไมปฏิบัติตามจะไมมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษา
นั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเปนกรณีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการประจําคณะเห็นวา มีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําให
นักศึกษาผูนั้นไมอาจยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาไดทันตามกําหนด ทั้งนี้นักศึกษาจะตองดําเนินการภายใน 14 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 24 คณะวิชาจะตองแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่ กลับเขาศึกษาใหม
ใหกองบริการการศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ 25 นอกจากกรณีอื่นที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
25.8 ขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัยในระยะเวลาอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจากคณะวิชาที่นัก ศึกษาสังกัดใหถอน
ชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
25.9 นักศึกษาขอลาออกและมหาวิทยาลัยอนุมัติใหลาออก
ขอ 36 นักศึกษาที่ไมลงทะเบีย นวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคหนึ่งภาคใดที่มหาวิทยาลั ยเปดทําการสอนและไมไดล าพั ก
การศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 21 กองบริการการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อถอน
ชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาและใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที
ขอ 37 ถาไมเกิน 2 ปนับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ 25.8 ขอ 25.9 และขอ 36 มหาวิทยาลัยอาจ
อนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นกลับเขาศึกษาใหมได เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา และใหนําหนวยกิต
สะสมเดิมมาใชในการศึกษาครั้งใหมตอไป
ในกรณีเชนนี้ นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระ (ถามี) ดวย

