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

คํารองขอลาพักการศึกษา
(โปรดอานรายละเอียดหนา 3 เปนตนไป)

เขียนที…
่ ………………………………………….
วันที…
่ ..……เดือน………………………….พ.ศ…………..
เรื่อง ขออนุมัติลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที.่ ....................ปการศึกษา.....................
เรียน คณบดีคณะ……………………….……………….................................................
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………….………..……...รหัสประจําตัว….…………..……
วิชาเอก………….….…………………………………………...….วิชาโท…………….…….…………………….……………….
ที่อยูปจจุบัน เลขที…
่ ..……หมูที่……..…ตรอก/ซอย………………..ถนน…………...…………แขวง/ตําบล……………….…...
เขต/อําเภอ….……………………..…………..จังหวัด……...………………..………………รหัสไปรษณีย…
 .……..……………
โทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก……………………………………....ชื่ออาจารยที่ปรึกษา…….……..………….….…………………
มีความประสงคขอลาพักการศึกษาเปนระยะเวลา…...….ภาคการศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษา……….….ปการศึกษา……...…..
เหตุที่ขอลาพักการศึกษา...……………………………………………………………………………………………………...……
.……………….……………………………………………………………………………………………………………………….
เอกสารที่สงมาดวยไดแก……….……………………….……….……………………….……….…………………………………
(หลักฐานที่สงตองสอดคลองกับขอบังคับและเหตุของการลาพัก)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)………………………..……………………
(…………………………………………...)
ผูยื่นคํารอง
1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………..………………………….…………………
……….…………………………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………….……………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………..……………………
(……………………………………………)
(พลิก)

๗
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คําสั่งคณบดี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2551 เปนตนไป)
 อนุมัติ ตามขอ [ ] 20.1 [ ] 20.2 [ ] 20.3 [ ] 20.4 [ ] 20.5
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 (สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2550 ลงไป)
 อนุมัติ ตามขอ [ ] 21.1 [ ] 21.2 [ ] 21.3 [ ] 21.4 [ ] 21.5

 ไมอนุมัติ เนื่องจาก…..……………………….…………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

(ลงชื่อ) …………………………………….
(.……………………………………..)
…………./………………/…………

2. การดําเนินงานของเจาหนาที่การเงิน
ไดเก็บเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษาจํานวน……………………….…………….บาทไวแลวตามใบสําคัญรับเงิน
เลขที/่ เลมที่ …………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………………………
(…………………………………………...)
ผูรับเงิน
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[ สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ]
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการลาพักการศึกษา
ขอ 12 การนั บเวลาการศึกษา ให นับเฉพาะภาคการศึ กษาปกติ ที่คณะเปด ทํา การสอน โดยไมนับรวมเวลาที่
นักศึกษาไดรบั อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 20.1 ขอ 20.2 ขอ 20.3 และขอ 20.4
ขอ 20 การลาพักการศึกษา นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดไดใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
20.1 ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
20.2 ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
20.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งหรือความเห็นชอบของแพทย โดยมีใบรับรอง
แพทย หรือใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมหาวิทยาลัยยอมรับ
20.4 มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอันควรไดรับการพิจารณาใหลาพักการศึกษาได
20.5 มีความจําเปนสวนตัว ในกรณีนี้นักศึกษาตองเคยลงทะเบียนวิชาเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาปกติ และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษากอนลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีคณะที่ตนสังกัด
อยางชาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาไว
หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียนแลว นักศึกษาตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ตองไมเกิน
วันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานั้นและจะตองชําระหนี้สิน (ถามี) ใหเสร็จสิ้นกอนจึงจะมีสิทธิขอลาพักการศึกษาได
ขอ 21 ใหคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติใหลาพั กการศึกษาไดครั้งละไม เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ถ า
นักศึกษายังมีความจําเปนทีจ่ ะตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหมตามวิธีการดังกลาว
ขอ 22 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งใหพักการศึกษาเมื่อจะกลับเขาศึกษาใหม จะตองยื่น
คํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดีคณะที่ตนสังกัดกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 14 วัน และจะตองแสดงหลักฐานดวย
วาไดชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาในชวงที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งใหพักการศึกษา หากไมปฏิบัติตาม
จะไมมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเปนกรณีพเิ ศษ เมื่อ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําใหนักศึกษาผูนั้น ไมอาจยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาไดทันตาม
กําหนด
ขอ 23 คณะจะตองแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพักการศึกษา และรายชื่อ
นักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม ใหกองบริการการศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ 35 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคหนึ่งภาคใดที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน
และไมไดลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวในขอ 20 กองบริการการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะที่นักศึกษา
สังกัดจะเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนการศึกษา และใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที
[ สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2550 ลงไป ]
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537 เกี่ยวกับการลาพักการศึกษา
ขอ 11 การนับเวลาการศึกษา ใหนับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่คณะวิชาเปดทําการสอน แตไมนับรวมเวลาที่
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 21.1 ขอ 21.2 ขอ 21.3 และขอ 21.4
ขอ 21 การลาพักการศึกษา นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาตอคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด ได ใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
21.1 ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
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21.2 ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
21.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่ง หรือความเห็นของแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลซึ่งมหาวิทยาลัยยอมรับ
21.4 มีเหตุจําเปนสุดวิสัย อันควรไดรับการพิจารณาใหลาพักการศึกษาได
21.5 มีความจําเปนสวนตัว ในกรณีนี้นักศึกษาจะตองไดลงทะเบียนวิชาเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาปกติ และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษากอนลงทะเบียนวิชาเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีคณะวิชาที่ตน
สังกัด อยางช าภายใน 30 วัน นับจากวันเปด ภาคการศึกษา และจะตองเสียคา ธรรมเนียม เพื่อรักษาสถานภาพการเป น
นักศึกษาไว หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียนแลว นักศึกษาตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุด
ขอ 22 ใหคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ถา
นักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักใหมตามวิธีการดังกลาว
ขอ 23 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อจะกลับเขาศึกษาใหม จะตองยื่น
คํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดีคณะวิชาที่ตนสังกัดกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 14 วัน และจะตองแสดงหลักฐาน
ดวยวาไดชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาในชวงที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งพักการศึกษา หากไมปฏิบัติ
ตามจะไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะเปนกรณีพิเศษ เมื่อ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําใหนักศึกษาผูนั้น ไมอาจยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาไดทันตาม
กําหนด ทั้งนี้นักศึกษาจะตองดําเนินการภายใน 14 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 24 คณะวิชาจะตองแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา และรายชื่อ
นักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม ใหกองบริการการศึกษาทราบโดยเร็วที่สดุ
ขอ 36 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ภาคหนึ่งภาคใดที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอนและ
ไมไดลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวในขอ 21 กองบริการการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะวิชาที่นักศึกษา
สังกัด จะเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อถอนชื่อนักศึกษาผูน ั้นออกจากทะเบียนการศึกษา และใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที

