หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
(ผลบังคับใช้กบั นักศึกษาทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)
เรื่อง

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติปกติ

การจดทะเบียนล่าช้า
(หลัง 14 วันนับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติ หรือ 3
วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือ 7 วันนับ
แต่วันเปิดภาคฤดูร้อน
สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา)

ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้อ 10.5 วรรคท้าย มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาเมื่อ
พ้นกาหนดระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือสามวันนับแต่วันเปิดภาค
ฤดูร้อน เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือกรณีนักศึกษาไม่สามารถจด
ทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าภายในก าหนดเวลา เนื่ อ งจากอยู่ ในระหว่ า งได้ รั บ ทุ น ไปศึ ก ษา
ต่างประเทศ ให้นักศึกษาผู้นั้นมาจดทะเบียนศึกษารายวิชาด้วยตนเองภายในสี่สัปดาห์นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.9 มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ อ นุ มั ติ ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นศึ ก ษาเมื่ อ พ้ น ก าหนด
ระยะเวลา 14 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้น
แต่จะมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ข้อ 19 วรรคท้าย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ทันกาหนดการตามวรรคหนึ่ง
นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องดาเนินการภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษานั้น หรือสามวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อนนั้น และต้องชาระเบี้ยปรับการลงทะเบียน
เรียนล่าช้าเป็นรายวันในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 29 วรรคห้า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ทันกาหนดการตามวรรคหนึ่ง
อาจขอลงทะเบียนล่าช้าได้ภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือ 7 วันนับแต่วัน
เปิดภาคฤดูร้อน
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้อ 11.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
การขอเพิ่ มรายวิช าเมื่ อพ้ น ระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระท ามิ ได้ เว้น แต่ มี เหตุ ผ ล
สมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 13.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน 7 วันแรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

การขอเพิ่มรายวิชา
(หลังจากจดทะเบียนแล้ว)

อนุมัติกรณีพิเศษ
นักศึกษารหัสก่อน 61
นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

คณบดีอนุมัติจดทะเบียนล่าช้า
ได้ไม่จากัดเวลา หากมีเหตุ
จาเป็น ทั้งนี้ต้องก่อนการสอบไล่

หากพ้นกาหนดเวลาไม่อนุมัติ
ทุกกรณี ยกเว้นกรณีเกิดจาก
เหตุการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมถึง
การออกเกรดล่าช้า) ให้เสนอ
เรื่องขออนุมัติจากอธิการบดี
ผ่านผู้อานวยการสานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

คณบดีอนุมัติเพิ่มรายวิชาได้ไม่
จากัดเวลา หากมีเหตุจาเป็น
ทั้งนี้ต้องก่อนการสอบไล่

2
เรื่อง

การขอถอนรายวิชา
(หลังจากจดทะเบียนแล้ว)

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติปกติ
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ข้อ 28 การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทาได้ภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรคณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่
ต้องไม่เกินสิบสี่วันก่ อนวันปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องมีเวลา
เรียนครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 43
การขอเพิ่มรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชานั้นก่อน
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 39 การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทาได้ภายใน
14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุผลอันสมควรคณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้อง
ไม่เกิน 14 วันก่อนวันปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียน
ครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 81
การขอเพิ่มรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อน
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้อ 11.2 การขอถอนรายวิช าต้ องได้รับอนุมั ติจากอาจารย์ที่ ป รึกษา และให้ป ฏิบั ติ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในเจ็ดวันแรกของภาคฤดูร้อนให้ลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน
(2) กรณี ที่ นั กศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้ นกาหนดเวลาตาม (1) แต่ ยังอยู่ภายในสิ บ
สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาปกติหรือยั งอยู่ ภายในสี่สั ปดาห์แรกของภาคฤดู ร้อน ให้ บั นทึ ก
อักษร W สาหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน
(3) การถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (2) จะกระทามิได้เว้นแต่จะมีเหตุผล
อันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี ในกรณีเช่นว่านี้ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชาที่
ถอนนั้นในระเบียน

อนุมัติกรณีพิเศษ
นักศึกษารหัสก่อน 61
นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา และคณบดีอนุมัติอย่าง
น้อย 14 วันก่อนปิดภาค
การศึกษา หากมีเหตุผลอัน
สมควร ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียน
ครบตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้

คณบดีอนุมัติถอนวิชาได้ เมื่อมี
เหตุผลอันสมควร แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียน
การสอน

3
เรื่อง

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติปกติ
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 13.2 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับ อนุ มัติจ ากอาจารย์ที่ ป รึกษา และให้ป ฏิบั ติ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 7 วันแรกของภาคฤดูร้อน ให้ลบรายวิชาที่ถอนนั้นออกจากระเบียน
(2) กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (1) แต่ยังอยู่ภายใน 10
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บั นทึ ก
อักษร W สาหรับรายวิชาที่ถอนนั้นในระเบียน
(3) กรณีถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (2) จะกระทามิได้เว้นแต่จะมีเหตุผล
อันสมควรและได้รับอนุมัติจากคณบดี ถ้าคณบดีอนุมัติแล้วให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชา
ที่ได้รับอนุมัติให้ถอน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ข้อ 29 การขอถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การขอถอนภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่
วันเปิดภาคฤดูร้อน เพื่อการนี้ให้ลบรายวิชานั้นออก
(2) การขอถอนเมื่ อพ้ น กาหนดเวลาตาม (1) แต่ ไม่ เกิน สิ บ สั ป ดาห์ แรกของภาค
การศึกษาหรือสี่สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชานั้น
(3) การขอถอนเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (2) แต่ไม่เกินสิบสี่วันก่อนปิดภาคการศึกษา
หรือภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ จะกระทาได้เมื่อมีเหตุผลความจาเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณบดี เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชานั้น
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 40 การขอถอนรายวิชาทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การขอถอนรายวิชาภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 7
วันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เพื่อการนี้ให้ลบรายวิชานั้นออก
(2) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (1) แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาหรือ 4 สัป ดาห์ แรกของภาคฤดู ร้อน เพื่ อการนี้ ให้ บั น ทึ กอั กษร W สาหรับ
รายวิชานั้น
(3) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดเวลาตาม (2) แต่ไม่เกิน 14 วันก่อนปิดภาค
การศึกษาหรือภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ จะกระทาได้เมื่อมีเหตุผลความจาเป็น โดยได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอนและคณบดี เพื่อการนี้ให้บันทึกอักษร W สาหรับรายวิชานั้น

อนุมัติกรณีพิเศษ
นักศึกษารหัสก่อน 61
นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

คณบดีอนุมัติถอนวิชาได้ เมื่อมี
เหตุผลอันสมควร แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียน
การสอน

คณบดีอนุมัติอย่างน้อย 14 วัน
ก่อนปิดภาคการศึกษา เมื่อมี
เหตุผลความจาเป็น

4
เรื่อง
การจดทะเบียนทั้งที่มีหนี้
ค้างชาระ

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติปกติ

อนุมัติกรณีพิเศษ
นักศึกษารหัสก่อน 61
นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ข้อ 10.5 วรรคสอง หากนักศึกษามีหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย จะต้องชาระให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อนจึงจะมีสิทธิจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ กรณีนักศึกษามีเหตุจาเป็น เหตุฉุกเฉิน ให้ยื่นคาร้องที่คณะเพื่อ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรายๆ ไป
เสนอขออนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ผ่ า นผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ทะเบียนนักศึกษา โดยต้องมีหลักฐานประกอบและจดหมายจาก
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ผู้ปกครอง พร้อมข้อมูลติดต่อกลับผู้ปกครอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ข้อบังคับฯ ไม่ได้ระบุไว้
จะอนุ มัติให้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่ อกัน กรณี ที่ นักศึกษา
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
รายใดมีปัญหาด้านการเงินทาให้ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะมี
ข้อ 19 วรรคสอง หากนักศึกษามีหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย จะต้องชาระให้เสร็จสิ้น หนี้ค้างชาระ นักศึกษาต้องทาเรื่องขอผ่อนผันการชาระเงิน ก่อน
การถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา (ภายใน 30 วันนับแต่
เสียก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
วั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา) เนื่ องจากเมื่ อนั กศึ กษาถูกถอนชื่ อแล้ ว
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 29 วรรคสาม หากนักศึกษามีหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย จะต้องชาระให้เสร็จสิ้น มายื่นเรื่องขอคืนสถานภาพในภายหลังจะไม่อนุมัติให้จดทะเบียน
ล่าช้าทุกกรณี
เสียก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
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