
แบบฟอรมการยื่นคํารองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยสหวิทยาการ แบบฟอรม สว.3

(โปรดอานรายละเอียดประกอบดานหลัง) 

          
                 วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ................ 
เรียน คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
  ขาพเจา (นาย, นาง, น.ส.) .............................................................. นักศกึษาสังกัดวิทยาลัยสหวทิยาการ ระดบั ...................... 
สาขา .......................................................... เลขทะเบียน ........................................ อาจารยที่ปรึกษาช่ือ ............................................................. 
สถานที่ติดตอ ............................................................................................................. โทรศัพท .............................. มือถือ ................................ 
 

มีความประสงคจะขออนุมัต ิ

  ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาจาก    แผน ก. เปน  แผน ข.   แผน ข.  เปนแผน ก. 
  ขอข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาลาชา 
  ขอจดทะเบียนต่ํากวาขอบังคบักําหนดไว  (ภาคกลางวันต่ํากวา  6  หนวยกิต หรือ  ภาคค่ําต่ํากวา  3  หนวยกิต) 
  ขอจดทะเบียนเกินกําหนด  14  วัน  นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกตหิรือ  7  วัน  นับจากวันเปดภาคฤดูรอน 
  ขอแกไขการจดทะเบยีนผิดพลาด  กรณีเขียนรหัสวิชาหรือช่ือวิชาผิดโดยมิไดเจตนา  โดยแกไขจาก.................................................... 

                 เปน .............................................................................. 
   ขอยกเวนการเสียคาปรับกรณีจดทะเบียนลาชา  เนื่องจาก ............................................................................................................... 
   ขอถอนรายวิชาจนเหลือต่ํากวา  6  หนวยกิต (ภาคกลางวัน)  หรือ  3  หนวยกิต (ภาคค่ํา) 
   ขอ  เพิ่ม   ถอน  รายวิชา  (กรณีพนกําหนด 10 สัปดาหแรกของภาคปกติ หรือ 4 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน)  
                 วิชา ................................................................................. ภาค .................... ปการศึกษา .......................... 
   ขอลาออกจากการเปนนกัศึกษา  ตั้งแตภาค ...................... ปการศึกษา ............................ 
   ขอลาพักการศึกษาภาค ................................  รวม ............................... ภาค 
                 ขอมูลประกอบการพิจารณา       ไมไดจดทะเบียนในภาคที่ลาพัก 

จดทะเบยีนในภาคที่ลาพกั  วิชา.............................................................................................  
เคยลาพักมาแลวในภาค (ระบุยอนหลัง  3  ภาค) ..................................................................  

  ขอขาดสอบดวยเหตุสดุวิสัย  วิชา .................................................. ภาค .......... ปการศึกษา .............. สอบในวันที่ ...................... 
   ขอยายการศึกษาจาก  สาขาวิชา...................................................... ไปยัง  สาขาวิชา....................................................................... 
   ขออนุมัติจากอธิการบดีเพื่อคืนสภาพนักศกึษา  กรณีถูกถอนชื่อเพราะไมไดรกัษาสถานภาพในภาค .......... ปการศึกษา .................... 

ตองขอคืนสภาพภายในกําหนด  1  ป  นับจากวันที่พนสภาพ)                  (

  ขออนุมัติกรณีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 

รายละเอียด/เหตผุลประกอบคํารอง....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         (ลงนาม) ..................................................................... 
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ความเห็นเจาหนาที่โครงการ 
 

    ไดชําระคารักษาสถานภาพ  ภาค ............................. จํานวน ........................... บาท  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี ............................. 
    ยังไมไดชําระคารักษาสถานภาพ 

    ไดรับยกเวนคารักษาสถานภาพ  เน่ืองจาก .................................................................................................................................... 
    เห็นควรอนุมัติ    ไมควรอนุมัติ  เนื่องจาก ..................................................................................................................... 
 
   (ลงนาม) ....................................................................... 
 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยผูสอน ความเห็นของผูอํานวยการโครงการศึกษา 

  เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ  เนื่องจาก .........................................   เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ  เนื่องจาก ........................................... 

............................................................................................................. ............................................................................................................... 

   ลงนาม .........................................................    ลงนาม ........................................................... 

ความเห็นของเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ คําสั่งคณบดี/ประธานคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

  เห็นควรอนุมัติ    ไมเห็นควรอนุมัติ  เน่ืองจาก .......................   อนุมัติ     ไมอนุมัติ 

.............................................................................................................  

   ลงนาม .........................................................    ลงนาม ........................................................... 
 

 
รายละเอียดประกอบการยื่นคํารอง 

   

 แบบฟอรม สว.3  จะใชในกรณีนักศึกษาตองขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

ข้ันตอนและวิธีการ หลักฐานประกอบการพิจารณา 
ขอเปล่ียนแผนการศึกษา 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 

2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ 

 ขอข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาลาชา 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ 

ขอจดทะเบียนต่ํากวาขอบังคับ 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ 

ขอจดทะเบียนเกนิกําหนดวัน 
ตามขอบังคับ 

1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ 

 ขอแกไขการจดทะเบียนผิดพลาด 

โดยไมเจตนา 
1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. หลักฐานการจดทะเบียนรายวิชาที่ขอแกไข 

ขอยกเวนคาปรับ  
กรณีจดทะเบียนลาชา 

1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. หลักฐานประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ 

ขอถอนวิชาจนเหลือต่ํากวา 
ขอบังคับกําหนด 

1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. บัตรจดทะเบียนรายวิชาที่ขอถอน 
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ข้ันตอนและวิธีการ หลักฐานประกอบการพิจารณา 
ขอเพ่ิม – ถอนวิชา  
กรณีเกินกําหนดใน

ขอบังคับ 

1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
2. บัตรจดทะเบียนรายวิชาที่ขอเพิ่ม/ถอน 
3. ตารางสอบวิชาทีข่อถอน 

ขอลาออก 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 

ขอลาพักการศึกษา 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. ชําระคารักษาสถานภาพภาคทีล่าพักการศึกษา 
4. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ หรือ 
   รองอธิการบดีฝายวิชาการ แลวแตกรณี 

1. หลักฐานประกอบเหตุผลท่ีลาพักการศึกษา 
2. ใบเสร็จรับเงนิคารักษาสถานภาพ 
3. กรณีที่จดทะเบียนในภาคทีล่าพัก ขอใหแนบใบเสร็จรับเงิน

   คาจดทะเบียนและตารางสอบวิชาทีจ่ดทะเบียน 

 ขอขาดสอบ 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา ภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันสอบ 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการ 
   โครงการศึกษา 
3. โครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานประกอบเหตุผลท่ีขาดสอบ เชน ใบรับรองแพทย 

   ฯลฯ 
2. ตารางสอบวิชาทีข่าดสอบ 

ขอยายสาขาวิชา 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการศึกษา 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. หลักฐานประกอบเหตุผลท่ียายสาขา 
2. ใบตอบรับจากสาขาที่จะขอยายไปศึกษาตอ 

ขอคืนสภาพนักศกึษา 1. กรอกแบบฟอรมย่ืนตอโครงการ (นักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 
   2541 ตองย่ืนภายใน 1 ป นับจากวนัที่ถูกถอนช่ือ) 
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผูอํานวยการโครงการศึกษา 
3. ชําระคารักษาสถานภาพภาคที่ถูกถอนช่ือทุกภาคการศึกษา 
4. โครงการฯ เสนอใหคณบดวีิทยาลัยสหวิทยาการกลัน่กรอง เพื่อขออนุมัติ 
   จากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

1. หลักฐานประกอบเหตุผลท่ีไมไดมารักษาสถานภาพ 
2. หลักฐานการถูกถอนช่ือ 
3. ใบเสร็จรับเงนิคารักษาสถานภาพในภาคท่ีถูกถอนช่ือ 

 
การชําระคารักษาสถานภาพนักศกึษา 

 

  นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษาหรือขอคืนสภาพนักศึกษา  จะตองชําระคารักษาสถานภาพท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัยและถายสําเนาใบเสร็จ 
รับเงินแนบมากับคํารอง 
  1.  กรณีท่ีจดทะเบียนในภาคที่ลาพัก  นักศึกษาจะไมไดรับเงินคาจดทะเบียนคืนแตไมตองชําระคารักษาสถานภาพ 
  2.  กรณีท่ีไมไดจดทะเบียนในภาคท่ีลาพักหรือขอคืนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพ  ดังน้ี 
       2.1  ผูเขาศึกษาปการศึกษา  2540 -2544  ชําระภาคละ  1,500  บาท 
       2.2  ผูเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา  2545   เปนตนไป  ชําระภาคละ   3,000  บาท 
  3.  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหลาพัก  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคารักษาสถานภาพใหแกนักศึกษา 

 
 

 

 


