
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
ที ่                                               วันที่        เดือน    พ.ศ.   
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา “X” ภาคการศึกษาที ่ 1   2   ฤดูร้อน  ปีการศึกษา    
 

 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย   1. ใบแสดงผลการศึกษา (เดิม) (ผู้สอนสามารถพริ้นออกจากระบบบริการการศึกษา) 
 2. ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาค าร้องขอเลื่อนสอบปลายภาค 
 ตามท่ี ข้าพเจ้าได้ให้ระดับคะแนน “X” รหัสวิชา  รายวิชา      
หน่วยกิต       (    -    -    ) แก่นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ไว้นั้น บัดนี้นักศึกษาดังกล่าวได้
ด าเนินการครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว ตามท้ายบันทึกนี้ 

ลงชื่อ        อาจารย์ผู้สอน 
                                          (      ) 

หมายเหตุ กรุณาปฏิบัตติามขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา X (ด้านหลัง) 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล 
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ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา    ความเห็นของงานวิชาการ 

   ทราบ/เห็นควรพิจารณา     ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

   อ่ืนๆ       อ่ืนๆ       

            ลงชื่อ                    ลงชื่อ         
เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาโดยผลการพิจารณา  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
ในคราวการประชุมครั้งที่       /          เมื่อวันที่           เดือน     พ.ศ.        

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา X 
1. ผู้สอนติดต่อขอรับแบบฟอร์ม 

“การขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา X” ที่ งาน
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ผู้สอนกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยแนบเอกสารประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณา
ค าร้องขอเลื่อนสอบปลายภาคของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าภาคการศึกษานั้น (งาน
วิชาการจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอนทราบ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ) และใบ
แสดงผลการศึกษาของรายวิชา(เดิม) (ผู้สอน
สามารถพริ้นออกจากระบบบริการการศึกษา) 

3. ผู้สอนขอความเห็นจากหัวหน้าสาขาวิชา โดยหัวหน้า
สาขาวิชาพิจารณาให้ความเห็นจากเอกสารแนบ 

4. ผู้ สอนยื่น เอกสารสมบู รณ์ที่ งานวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้สอนจะต้องยื่นเอกสารตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อ 7 นักศึกษาผู้มีสิทธิ
สอบปลายภาคการศึกษาแต่ขาดสอบ เนื่องจากเหตุ
เจ็บป่วยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งให้ยื่นค าร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบต่อคณะซึ่งรับผิดชอบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขาดสอบของรายวิชานั้น 
โดยให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งไม่
น้อยกว่า 3 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาค าร้อง ทั้งนี้ 
ต้องด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป และข้อ 8 (1) (ค) ส าหรับ
การให้ E ในรายวิชาใด ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาสอบตก  
2. นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในข้อ (6) 
3. นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาแล้วไม่ได้

ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในขอ้ (7) 

 
 
 
 
 
 
 

5. งานวิชาการ รวบรวมและสรุป เพ่ือเสนอเข้าวาระเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ต่อไป 

6. งานวิชาการจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งผล
การศึกษา จากนั้น น าเสนอให้คณบดีเสนอความเห็น
อนุมัติและลงนาม 

7. งานวิชาการจัดส่ งบันทึกข้อความให้กองบริการ
การศึกษา ด าเนินการต่อไป 
 

Flow Chart การขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา X 
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ขั้นตอนการขอเปลีย่นแปลงผลการศึกษา X ได้ผา่นมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมือ่วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ขั้นตอนการขอเปลีย่นแปลงผลการศึกษา X ได้ผา่นมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมือ่วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 

ขั้นตอนการขอเปลีย่นแปลงผลการศึกษา X ได้ผ่านมติที่ประชุม 
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 


