ขั้นตอนและการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียน/ เพิ่ม-ถอนรายวิชา
1. ขั้นตอนการลงทะเบียน
		 ส�ำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
1. รับแผนการเรียนหลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต (รายวิชาทีจ่ ะต้องลงทะเบียน)
2. กรอกรายวิชาที่จะลงทะเบียนในแบบลงทะเบียน (สกว.ทบ.001)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน
4. น�ำแบบลงทะเบียนมายืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีแ่ ผนกการเงินและบัญชี
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. น�ำแบบลงทะเบียนยื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
		 ส�ำหรับนักศึกษาเก่า
1. ศึกษาคู่มือการศึกษาเพื่อจัดรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษา
2. ศึกษาคูม่ อื การลงทะเบียนเพือ่ จัดตารางเวลาเรียน และเวลาสอบของวิชาทีจ่ ะลงทะเบียน
3. กรอกรายวิชาที่จะลงทะเบียนในแบบลงทะเบียน (สกว.ทบ.001)
4. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน
5. น�ำแบบลงทะเบียนมายืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีแ่ ผนกการเงินและบัญชี
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
6. น�ำแบบลงทะเบียนยื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
2. ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา
1. กรอกรายวิชาที่ต้องการจะเพิ่มลงในแบบเพิ่มรายวิชา (สกว.ทบ.002)
2. อาจารย์ประจ�ำวิชาลงนามในแบบเพิ่มรายวิชาให้ตรงตามชื่อวิชาที่รับผิดชอบ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบเพิ่มรายวิชา
4. น�ำแบบเพิม่ รายวิชามายืน่ ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีแ่ ผนกการเงินและบัญชี
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. น�ำแบบเพิ่มรายวิชายื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
3. ขั้นตอนการถอนรายวิชา
1. กรอกรายวิชาที่ต้องการจะถอนลงในแบบถอนรายวิชา (สกว.ทบ.003)
2. อาจารย์ประจ�ำวิชาลงนามในแบบถอนรายวิชาให้ตรงตามชื่อวิชาที่รับผิดชอบ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบถอนรายวิชา
4. น�ำแบบถอนรายวิชามายื่นขอรับเงินคืนที่แผนกการเงินและบัญชี
5. น�ำแบบถอนรายวิชายื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
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ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (สกว.ทบ.014)
2. น�ำแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต แนบใบรายงานผลการศึกษา
และค�ำอธิบายรายวิชายื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงนามในแบบค�ำร้อง
3. น�ำแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิตยื่นช�ำระค่าธรรมเนียมที่
ฝ่ายการเงินและบัญชี นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. น�ำแบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตยื่นที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
			1.
2.
3.
4.
5.

กรอกรายละเอียดลงในแบบค�ำร้องขอหนังสือรับรอง (สกว.ทบ.012)
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบค�ำร้อง
ยื่นค�ำร้องที่นักวิชาการศึกษาเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ยื่นค�ำร้องที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม
ยืน่ ค�ำร้องทีน่ ักวิชาการศึกษาอีกครัง้ เพือ่ เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
และลงนามในหนังสือรับรอง
6. นักวิชาการศึกษาแจ้งให้นักศึกษามารับหนังสือรับรอง
			หมายเหตุ เพิ่มระยะเวลาในการขอแบบรับรองและใบต่างๆ 7-14 วันท�ำการ

ขัน้ ตอนการขอสำ�เร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย

			1. กรอกรายละเอียดลงในแบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา และขอรับเงินคืนค่าประกัน
ของเสียหาย (สกว.ทบ.10)
2. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบค�ำร้อง
3. ยื่นค�ำร้องที่นักวิชาการศึกษา
4. นักวิชาการศึกษาตรวจสอบเงือ่ นไขการขอส�ำเร็จการศึกษา และขอรับเงินคืนค่า
ประกันของเสียหาย เสนอรายชือ่ ต่อคณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชา เพือ่ เสนอ
สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอนุมัติ
5. ส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
6. นักศึกษารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
			หมายเหตุ เพิ่มระยะเวลาในการขอแบบรับรองและใบต่างๆ 7-14 วันท�ำการ

ขัน้ ตอนการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร

1. นักศึกษาตรวจสอบผลเกรดในระบบทะเบียนนักศึกษา
2. ดำ�เนินการตามขั้นตอนการขอสำ�เร็จการศึกษา
3. ยื่นคำ�ร้องที่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
ตามแบบคำ�ร้องขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
4. ส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชพระราชทานปริญญาบัตร
5. ดำ�เนินการตามขั้นตอนที่สถาบันฯ กำ�หนด
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สถานที่ติดต่อด้านงานทะเบียน
ส�ำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ
โทรศัพท์ 02 447 8597 (1101)
นายกฤณ พงษ์นิทรัพย์ นักวิชาการศึกษา (1115)

แบบคำ�ร้องต่างๆ

			สกว.ทบ.001		
			สกว.ทบ.002
			สกว.ทบ.003
		 สกว.ทบ.004
		 สกว.ทบ.005
			สกว.ทบ.006
			สกว.ทบ.007
			สกว.ทบ.008
		 สกว.ทบ.009
			สกว.ทบ.010
			สกว.ทบ.011
		 สกว.ทบ.012
			สกว.ทบ.013
		 สกว.ทบ.014
			สกว.ทบ.015		
		 สกว.ทบ.016
		 สกว.ทบ.017		
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แบบลงทะเบียน
แบบเพิ่มรายวิชา
แบบถอนรายวิชา
แบบค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ภายในสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา
แบบค�ำร้องขอผ่อนผันช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน
แบบค�ำร้องขอลาพักการศึกษา
แบบค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษา
แบบค�ำร้องขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษา
แบบค�ำร้องทั่วไป
แบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
แบบค�ำร้องขอรับปริญญา
ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง
ค�ำร้องขอท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
แบบค�ำร้องเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แบบค�ำร้องขอลาหยุดเรียน
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่าหรือน้อยกว่าก�ำหนด
แบบฟอร์มการส่งคะแนนแก้ไข

ตัวอย่าง สกว.ทบ.001 ค�ำร้องลงทะเบียน
สกว.ทบ.001 แบบลงทะเบียน
(PGVIM.Reg.001 Course Registration Form)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ (ID)

วันที่ (Date)___________________

ชื่อ (Name)______________________________________________

โทร (Phone)__________________

ภำคเรียน (Semester)_______________
ปีกำรศึกษำ (Academic Year)____________________
เครื่องดนตรี (Instrument)____________________
ที่

รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

No.

Course ID

Course Title

จำนวนหน่วยกิต ตอนเรียน
Credit (s)

Section

หมำยเหตุ
Remarks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวมจำนวนหน่วยกิต (Total credits)
รำยกำร
Order
ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนวิชำเรียน (Tuition-fee)

อัตรำค่ำธรรมเนียม
Fee

หมำยเหตุ
Remarks

ค่ำบำรุงสถำบัน (Institution service fee)
ค่ำบำรุงสำนักวิชำ (Academic service fee)
ค่ำบำรุงห้องสมุด (Library service fee)
ค่ำบำรุงกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Computer service fee)
ค่ำบำรุงกิจกรรมนักศึกษำ (Student Activity fee)
ค่ำลงทะเบียนช้ำกว่ำกำหนด (Late registration fee)
ค่ำอื่นๆ (Other fees)
รวมเป็นเงิน (Total amount)
_________________________
ลายมือชื่อ นักศึกษา
(Student's signature)
…………../…………./…………..

_________________________
ลายมือชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา
(Adviser's signature)
…………../…………./…………..

_________________________
ลายมือชื่อ คณบดี
(Dean's signature)
…………../…………./…………..

กำรเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
ชาระเงิน จานวน ………………......………….. บาท (..........................................................)
payment amount
Baht
หมายเหตุ Remark ............................................................................................................

_________________________
ลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่รับชาระเงิน
(Staff's Signature)
…………../…………./…………..
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.002 ค�ำร้องเพิ่มรายวิชา
สกว.ทบ.002 แบบเพิม่ รายวิชา
(PGVIM.Reg.002 Course Additional Form)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ(ID)

วันที่ (Date)________________________

ชื่อ (Name)______________________________________________โทร (Phone)_______________________
ภำคเรียน (Semester)_______________
ปีกำรศึกษำ (Academic Year)____________________
เครื่องดนตรี (Instrumental)_________________
section
Lecturer's
order
course no.
course title
credit
amount
Lec Lab
Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่ำธรรมเนียมกำรเพิ่มวิชำ (Subject Additional fee) วิชำละ บำท
ค่ำอื่นๆ (Other fees)
รวมเป็นเงิน (Total amount)
จำนวนหน่วยกิตก่อนเพิ่มวิชำ………..

จำนวนหน่วยกิตหลังเพิ่มวิชำ…………

Total credit hours (Before Course Additional)

Total credit hours (After Course Additional)

_____________________________________
ลำยมือชื่อนักศึกษำ

_____________________________________
ลำยมือชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

(Student's signature)

(Adviser's signature)

…………../…………./…………..

…………../…………./…………..

_____________________________________
ลำยมือชื่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมำย
(Dean or Designate Personnel's signature)
…………../…………./…………..
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.003 ค�ำร้องถอนรายวิชา
สกว.ทบ.003 แบบถอนรายวิชา
(PGVIM.Reg.003 Course Withdrawal Form)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ(ID)

วันที่ (Date)___________________________

ชื่อ (Name)______________________________________________

โทร (Phone)__________________________

เครื่องดนตรี (Instrumental)_________________
ภำคเรียน (Semester)_______________
ปีกำรศึกษำ (Academic Year)____________________
section
เหตุผลของการถอนรายวิชา
Lecturer's
course title
order
course no.
credit
amount
Reason of request for withdrawal Signature
Lec Lab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนวิชำ (Subject Withdrawal fee) วิชำละ บำท
ค่ำอื่นๆ (Other fees)
รวมเป็นเงิน (Total amount)
จำนวนหน่วยกิตก่อนถอนวิชำ………..

จำนวนหน่วยกิตหลังถอนวิชำ…………

Total credit hours (Before Course Withdrawals)

Total credit hours (After Course Withdrawals)

_____________________________________

_____________________________________

ลำยมือชื่อนักศึกษำ

ลำยมือชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

(Student's signature)

(Adviser's signature)

…………../…………./…………..

…………../…………./…………..
_____________________________________

ลำยมือชื่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมำย
(Dean or Designate Personnel's signature)
…………../…………./…………..

81

82
โทร (Phone)__________________________

ชื่อ (Name)______________________________________________

course no.

course title

subject category credit

ค่าอื่นๆ (Other fees)

course no.

หมวดวิชา
grade

(Dean or Designate Personnel's signature)
…………../…………./…………..

(Adviser's signature)
…………../…………./…………..

ลายมือชื่อคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

Signature

หน่วยกิต เกรดที่โอน Lecturer's

subject category credit

_____________________________________

course title

(Student's signature)

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

__________________________________

grade

…………../…………./…………..

ลายมือชื่อนักศึกษา

_________________________________

ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (Subject Transfer Fee) วิชาละ บาท

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

order

เครื่องดนตรี (Instrumental)_________________
ภาคเรียน (Semester)_______ ปีการศึกษา (Academic Year)____________________
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่
ชื่อวิชา
หมวดวิชา หน่วยกิต เกรดที่ได้
รหัสวิชา

วันที่ (Date)___________________________

รหัสประจําตัวนักศึกษา(ID)

(PGVIM.Reg.004 Credits Transfer Request Form)

สกว.ทบ.004 แบบคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

ตัวอย่าง สกว.ทบ.004 ค�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ภายในสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา

ตัวอย่าง สกว.ทบ.005 แบบค�ำร้องขอผ่อนผันช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.006 แบบค�ำร้องขอลาพักการศึกษา
สกว.ทบ.006 (PGVIM.reg.006)

แบบคําร้องขอลาพักการศึกษา
Leave of Absence Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง
Name

รหัสประจําตัว

Mr./Miss./Mrs.

Student ID

สํานักวิชา

หมายเลขโทรศัพท์

School of

Telephone

E-mail

ที่อยู่ปัจจุบัน
Current address

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Name of advisor

มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา...........ปีการศึกษา............ถึงภาคการศึกษา..........ปีการศึกษา..............
Would like to take a leave of absence from semester

รวมเป็นระยะเวลา

academic year

to semester

academic year

ภาคการศึกษา

Leave of absence in total semester(s)

เนื่องจาก
Reason (s) for leave of absence

เอกสารที่ส่งมาด้วย ได้แก่
Document(s) provided

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 7 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

หากต้องการทักท้วงผลการพิจารณา โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐานและเอกสารเพิม่ เติมที่สํานักงานสถาบันโดยด่วน
Should there be any objection, please contact PGVIM office in person with relevant documents immediately
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาได้จาก
ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หมวด 2 ส่วนที่ 3 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.007 แบบค�ำร้องขอกลับเข้าศึกษา
สกว.ทบ.007 (PGVIM.reg.007)

แบบคําร้องขอกลับเข้าศึกษา
Re-enrollment Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน อธิการบดี
To The President

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง
Name

รหัสประจําตัว

Mr./Miss./Mrs.

Student ID

สํานักวิชา

หมายเลขโทรศัพท์

School of

Telephone

E-mail

ที่อยู่ปัจจุบัน
Current address

มีความประสงค์ขอกลับเข้าศึกษาในหลักสูตร

ตั้งแต่ภาคการศึกษา

ปีการศึกษา

Would like to take a re-enrollment in the (name of program)

from semester

Academic year

เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษา

ปีการศึกษา

I was approved to take a leave of absence since; semester

Academic year

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานด้วยว่าได้ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในช่วงที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือที่ถูกสั่งให้พักการศึกษา
I have attached a prove of retaining student status payment fee during my leave of absence with this request.

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 15 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 15 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

หากต้องการทักท้วงผลการพิจารณา โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐานและเอกสารเพิม่ เติมที่สํานักงานสถาบันโดยด่วน
Should there be any objection, please contact PGVIM office in person with relevant documents immediately
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาได้จาก
ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2556 หมวด 2 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.008 แบบค�ำร้องขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษา
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.009 แบบฟอร์มค�ำร้องทั่วไป
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.010 แบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
และขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
สกว.ทบ.010 (PGVIM.reg.010)

คําร้องขอสําเร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
Graduation Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน …………………………………………………
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .............................................. สํานักวิชา .................................................... หลักสูตร …………………………………………......
Field of study

School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอสําเร็จการศึกษาและขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
I would like to request for graduate

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ภายหลังสําเร็จการศึกษา
Contact Address

บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน/อาคาร................................. ชั้น ........... ห้อง ................ ซอย ................................
House No.

Village No.

Village/Building

Floor

Room

Alley

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................
Road

Sub-district

District

Province

รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail …………………………………...…………………..
Post Code

Telephone

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 7 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

ให้นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถาบันการเงิน ตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ว่าด้วยบัตรประจําตัวนักศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 5
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.011 ค�ำร้องขอรับปริญญา

สกว.ทบ.011 (PGVIM.reg.011)

คําร้องขอรับปริญญา
Graduate Registration Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน …………………………………………………
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .............................................. สํานักวิชา .................................................... หลักสูตร …………………………………………......
Field of study

School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
I would like to request for graduate registration

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อนักศึกษาได้สะดวก
Current Address

บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน/อาคาร................................. ชั้น ........... ห้อง ................ ซอย ................................
House No.

Village No.

Village/Building

Floor

Room

Alley

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................
Road

Sub-district

District

Province

รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail …………………………………...…………………..
Post Code

Telephone

ผลของการพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วันทําการ โปรดติดต่อสํานักงานสถาบันเพื่อทราบผล
Please contact the Administrative Office for the result after 7 working days of the submission of this request.
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

ให้นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถาบันการเงิน ตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ว่าด้วยบัตรประจําตัวนักศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 5
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.012 ค�ำร้องขอหนังสือรับรอง
สกว.ทบ.012 (PGVIM.reg.012)

คําร้องขอหนังสือรับรอง
Certificates Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน อธิการบดี
To The President

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สํานักวิชา ........................................................ หลักสูตร …………………………………………………......
School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอเอกสาร Requests the following document
หนังสือรับรองผลการศึกษา [ ] ภาษาไทย (ฉบับละ 40 บาท)
Transcript in

จํานวน...................ฉบับ

Thai version (40 Baht / copy)

number of copies

[ ] ภาษาอังกฤษ (ฉบับละ 80 บาท)
English version (80 Baht / copy)

จํานวน...................ฉบับ
number of copies

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา [ ] ภาษาไทย (ฉบับละ 40 บาท)

จํานวน...................ฉบับ

Reference letter in

number of copies

Thai version (40 Baht / copy)

[ ] ภาษาอังกฤษ (ฉบับละ 80 บาท)
English version (80 Baht / copy)

จํานวน...................ฉบับ
number of copies

[ ] รับเอกสารด้วยตนเอง Be taken by the applicant
[ ] จัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเอกสาร ไปรษณีย์ภายในประเทศ ครั้งละ 50 บาท)
Be given to the person authorized (domestic postal fee cores 50 Baht)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อนักศึกษาได้สะดวก
Current Address

บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน/อาคาร................................. ชั้น ........... ห้อง ................ ซอย ................................
House No.

Village No.

Village/Building

Floor

Room

Alley

ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................
Road

Sub-district

District

Province

รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail …………………………………...…………………..
Post Code

Telephone

สําหรับเจ้าหน้าที่ (For officer only)
กรณีผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดง Authorized person please produce
1.  หนังสือมอบฉันทะ Power of Attorney letter
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ใบขับขี่
ID Card
Driver’s license
 บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
Government/enterprise employee card

ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature

***** รับหลักฐานการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด แต่ไม่เกิน 90 วัน หลังจากที่ยื่นขอ *****
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/

/

ตัวอย่าง สกว.ทบ.013 ค�ำร้องขอท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
สกว.ทบ.013 (PGVIM.reg.013)

คําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
Student ID Request Form
ภาคการศึกษา (Semester)

ปีการศึกษา (Academic Year)

เรียน .....................................................
To

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ……………………………………………………………… รหัสประจําตัว (Student ID) ......................................
Name Mr./Miss./Mrs. (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .............................................. สํานักวิชา .................................................... หลักสูตร …………………………………………......
Field of study

School of

Curriculum

มีความประสงค์ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เนื่องจาก
Would like to apply for a new student I.D. Card

( ) สูญหาย พร้อมมอบสําเนาใบแจ้งความของสถานีตํารวจ .......................................
Lost

Copy of Police Station provided

(Name of Police Station)

เมื่อวันที่ ............................................
Date

( ) ชํารุด มอบบัตรเดิมไว้แล้ว (โปรดคืนบัตรนักศึกษาเก่าหลังได้รับบัตรใหม่)
Broken (Please return your broken student ID card when you have receive your new card)

( ) หมดอายุ มอบบัตรเดิมไว้แล้ว (โปรดคืนบัตรนักศึกษาเก่าหลังได้รับบัตรใหม่)
Expired (Please return your broken student ID card when you have receive your new card)

( ) เปลี่ยนชื่อ – สกุล (แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
Change of name or/and family name (with prove)

( ) อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................
Other (please specify)

ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely
นักศึกษาลงนาม Signature
/

/

ให้นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถาบันการเงิน ตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ว่าด้วยบัตรประจําตัวนักศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 5
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.014 แบบค�ำร้องเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.015 แบบค�ำร้องขอลาหยุดเรียน
สกว.ทบ.015 (PGVIM.reg.015)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
แบบคาร้องขอลาหยุดเรียน

Leave of Absence (Class) Request Form
เรียน

อาจารย์ประจาวิชา (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา)

To Lecturer (with permission of student’s academic advisor)

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง
Name

รหัสประจาตัว

Mr./Miss./Mrs.

Student ID

สานักวิชา

หมายเลขโทรศัพท์

School of

E-mail

Telephone

มีความประสงค์จะขอลา  ป่วย  กิจ จึงขออนุญาตลาเรียนตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ....................พ.ศ. ............. เวลา ….………
would like to take a  sick  business leave from

date

month

year

time

ถึง วันที่ .............. เดือน ....................พ.ศ. ............. เวลา ….……… เนื่องจาก ......................................................................……………...….
to date

month

year

time

due to

…………………………………………………………………………………………….................................................…………………………………………....
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารการลาดังนี้.............................................................................................................................................

I have attached the following documents as proves of my leave of absence.

………………………………………………………………………………………………………….................................................………………………………
เมื่อครบกาหนดแล้วข้าพเข้าจะมาเรียนตามปกติและขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that the information mentioned above is true and correct.

ขอแสงความนับถือ
Your faithfully

ลงชื่อ ..................................................................................นักศึกษา
(.....................................................................................)
................... / .................... / ...................
ลงชื่อ ...............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...................................................................................)
................... / .................... / ...................
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ตัวอย่าง สกว.ทบ.016 ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่า
หรือน้อยกว่าก�ำหนด

หลักฐำนที่ส่งมำด้วย Evidences

สกว.ทบ.016 PGVIM.Reg.016
ส้ำนักวิชำดุริยำงคศำสตร์

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ำหรือน้อยกว่ำกำหนด
Request Form to Register
Above or Below Credits Allowed by University Regulations

เอกสำรกำรลงทะเบี
ยนเรียน
Course Registration Form
อื่น ๆ .........................................

Others
......................................................

เลขที่รับ ................................................
วันที่รับ .................................................
เวลำ ........................................................
ผู้รับ ........................................................

ภำคกำรศึกษำ …………….… ปีกำรศึกษำ ……………
Semester
Academic year

นักศึกษำระดับปริญญำตรี Undergraduate student
1 เรียน อธิกำรบดี To The President
1
ข้ำพเจ้ำ
นำย/นำงสำว/นำง .............................................................................................................…...........
Name
Mr./Miss/Mrs.
เลขประจำตัวนักศึกษำ Student ID
1
เครื่องดนตรี .................…….........................…......... สำนักวิชำ ............................................................................................
Instrumental

School of

มีแต้มเฉลีย่ สะสม (Cum.GPA) ............................. สถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ

Cumulative grade point average

ปกติ

Normal

Student status

วิทยำทัณฑ์ ครั้งที่ ...............
No.

Probation

ในภำคกำรศึกษำปัจจุบันได้ลงทะเบียนเรียนไว้............หน่วยกิต มีควำมประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเป็น.................หน่วยกิต ซึ่งจะเป็นผลให้มีจำนวนหน่วยกิต
have registered in the current semester for
credits and would like to alter the registered credits to credits which makes the total credits
scredit
22 credits
เกินกว่ำ 22 หน่วยกิต Above registered
เกินกว่ำ 9 หน่วยกิต (ภำคฤดูร้อน) Above 9 credits (summer session)
น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต Below 9 credits

เนื่องจำก.........................................................................................................................................................................................................................................
Reason of request
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
รำยวิชำที่ทำให้หน่วยกิตเกินกว่ำกำหนด มีดงั นี้ List of courses that make the total credits exceed the credits allowed :
วันเวลำเรียน/Schedule
รหัสรำยวิชำ จำนวนหน่วยกิต ตอนเรียน
จำนวนนักศึกษำ กรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็ม
โปรดให้ผู้ประสำนงำนตำรำงสอน
Course NO.
Credit
Section
Regis/Max
ซ้ำซ้อน Conflict ไม่ซ้ำซ้อน No Conflict
ตำรำงสอบลงนำมอนุญำต
...........................................................
ข้ำพเจ้ำจะติดตำมผลกำรพิจำรณำคำร้องที่สำนักวิชำดุริยำงคศำสตร์ หรือทำง http://www.reg.pgvim.ac.th หลังจำกยื่นคำร้องแล้ว 5 วันทำกำร
After 5 working days of the submission of this request, I will check the result at the School of Music or via http://www.reg.pgvim.ac.th

นักศึกษำลงนำม Student’s signature .................................................... ......... / ........ / .........
2 ควำมเห็นอำจำรย์ทปี่ รึกษำ Advisor’s comment

3

1

1

1

1

เห็นควรอนุมัติ Approved
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้
For consideration with the following comments

ลงนำม Signature

(

/

/

เห็นควรอนุมัติ Approved
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้
For consideration with the following
comments
ลงนำม Signature
(
/

1
/

7

1

/

/

)

1
/

)

ไม่อนุมัติ เนื่องจำก Disapproved because

ลงนำม Signature

)

ไม่อนุมัติ เนื่องจำก Disapproved because

(

/

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ Vice President for Academic Affairs
1
อนุมัติ Approved

อธิกำรบดี President
1
อนุมัติ Approved
ลงนำม Signature

(

5

6

1

เห็นควรอนุมัติ Approved
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้
For consideration with the following comments

ลงนำม Signature

)

4 ควำมเห็นคณบดี Dean’s comment

1

ควำมเห็นประธำนหลักสูตร Program Chairperson’s comment

(

/

/

)

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รบั มอบอำนำจ

Registrar or Designate Personnel
ได้แจ้งผลแก่นักศึกษำแล้ว Student has been informed the result
หมำยเหตุ
Remark
ลงนำม Signature

(

/

/

)

หำกต้องกำรทักท้วงผลกำรพิจำรณำ โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมยื่นหลักฐำนและเอกสำรเพิ่มเติมที่สำนักวิชำดุริยำงคศำสตร์โดยด่วน
Should there be any objection, please contact School of Music in person with relevant documents immediately.
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เรียน อธิการบดี

วันที่........เดือน...............พ.ศ...............................

บันทึกการแก้ไขเกรด ภาคเรียนที่................../.................
รหัสวิชา........................ชื่อวิชา.............................................................................อาจารย์ผู้สอน.....................................................
ลาดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
เกรดเดิม
เหตุผล
เกรดใหม่

(1) ความเห็นอาจารย์ผสู้ อน
Teacher’s comment
เห็นควรอนุมัติ Recommended
โปรดพิจารณา โดยมีความเห็นดังนี้
For consideration with following comments.

(2) ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Adviser’s comment
เห็นควรอนุมัติ Recommended
โปรดพิจารณา โดยมีความเห็นดังนี้
For consideration with following comments.

ลงนาม Signature
(

/

/

)

ลงนาม Signature
(

)
/

/

สกว.ทบ.017 (PGVIM.reg.017)
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