
หมวดที ่2 การลงทะเบยีนเรยีน

หมวดที่ ๒ การลงทะเบียนเรียน



นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาใน ภาคการศึกษาแรก ต้องลง ทะเบียนเรียน
ในวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนักศึกษา

และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนจะสมบรูณ์ เมื่อได้ช าระค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียม ภายในเวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

ก าหนดการลงทะเบียนเรียนและวิธีการลงทะเบียนให้เปน็ไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

การลงทะเบียนเรียน



 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา

การขอเพิ่มและการขอถอนรายวิชา …จะกระท าได้ภาย ใน ๒ สัปดาห์แรก
ของ ภาคการศึกษาปกติ และภายใน ๑ สัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การขอยกเลิกรายวิชา …ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนสอบ      
 ปลายภาค ๒ สัปดาห์ (ตามก าหนดในปฏิทินวิชาการ)

นักศึกษาช าระเงนิค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
ทีข่อเพิ่มหรือถอนรายวิชา ไม่ต้องช าระเงินเพิ่ม  

แตก่รณทีี ่ขอถอนรายวิชา จะ ไมส่ามารถถอนเงินคืน ได้



   ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะ
ภาค กศ.พบ. จะลงทะเบียนเรียนได้

กีห่น่วยกติ ?

ตอบ 12 หน่วยกิต หรือตามทีก่ าหนดไว้ใน   
         แผนการเรียน ของแตล่ะภาคการศึกษา



นักศึกษาจะลงทะเบียนเกินจากหน่วยกิต
 ที่ก าหนดไว้ในตารางเรียน 

ได้หรือไม่ ?

ตอบ  ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ าเป็นของนักศึกษา ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี  เช่น 
        ๑) เปน็นักศึกษาปีสุดท้าย โดยมีวิชาที่ติด E  หรือ ยกเลิกรายวิชา (W) เปน็รายวิชาไว้
        2) ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ซึ่งมีรายวิชาที่ติด E หรือ ยกเลิกรายวิชา(W) 
            ไว้เปน็บางรายวิชา ..... ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตจะต้องไมเ่กินจากตารางเรียน ที่ก าหนด

ไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ
  ***  กรณีที่รักษาสภาพไว้ หรือได้รับการโอน-ยกเว้นรายวิชา  จะไม่สามารถน ามาใช้เป็น

เหตุผลในการขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่ก าหนด ***



ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน ผิดหมู่เรียน (section)
หรือเข้าชั้นเรียนผิดหมู่เรยีน  จะมีปัญหา

หรือไม่ ? และถ้ามีจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ?

ตอบ  มีปัญหา เพราะ
        - หมู่เรียนที่นักศึกษามีชื่อลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าเรียน ผลการเรียนต้องเป็น E   หรือ 
        - เข้าเรียนในหมู่เรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ท าให ้อาจารย์ไม่สามารถใหผ้ลการเรียนได้ 
วิธีการแก้ไข
      1) ตรวจสอบ section (วัน /เวลา /ผู้สอน)  ให้ถูกต้องก่อนเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน
      2) กรณีที่ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนไปแล้ว และทราบวา่ลงผิด section ให้ยื่นค าร้องขอเปลีย่น 

section โดยเร่งด่วน (จะพิจารณาตามเหตุผลเป็นรายกรณี)
      



นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
โดยไม่ช าระเงนิ แต่เข้าเรียน 

จะมีผลอย่างไร ?

ตอบ  เนื่องสถานภาพเป็นนักศึกษาขึ้นอยู่กับ การช าระเงินตามก าหนดเวลา   
       การเข้าเรียนตามปกตอิาจถือเป็นโมฆะ เพราะ 
       - ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในทุกรายวิชา

- อาจารย์ไม่สามารถให้เกรดได้
- ไม่มีชื่อในระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์  



หมวดที ่1 การรบันกัศึกษา
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับ

นักศึกษา ภาคปกติ หรือนักศึกษา ภาคปกต ิจะลงทะเบียนเรียน
ร่วมกับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ไดห้รือไม่ ?

 ตามระเบียบฯ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องเป็นไปตามสถานภาพของนักศึกษา  
   ***  กรณีที่ยกเว้น ใหน้ักศึกษา ภาคกศ.พบ. เรียนร่วมกับ ภาคปกติ  หรือ ภาคปกติ  เรยีนร่วมกับ ภาคกศ.พบ. ได้นั้น 

ขึ้นอยูก่ับเหตุผล/ความจ าเป็น เป็นรายกรณี เช่น 
เป็นนักศึกษาตกค้าง และไม่มี รายวิชาที่เรียน  ในภาคการศึกษาน้ันๆ  

     เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย หรือเมือ่ลงทะเบียนเรียน แล้ว จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้

หมายเหตุ
๑) นักศึกษาภาค กศ.พบ. ที่ท างานในเวลาราชการ จะต้องมีหนังสอืที่ได้รับการอนุญาต
     จากหน่วยงาน ใหม้าเรียนในเวลาราชการ

    2) กรณีท่ีนักศึกษาย้ายมาจากสถาบันการศึกษา การศึกษาอื่น  หรือได้รับการโอน-ยกเว้นรายวิชา  หรือ
    รักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ จะไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับการพิจารณา

ตอบ



กรณทีี่ไม่มีรายวิชาทีน่ักศกึษาต้องการลงทะเบียนเรียน   
     ในภาคการศกึษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศกึษา  

    นักศึกษาจะต้องท าอย่างไร?

ตอบ 
1) ให้ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน

       2) ยืน่ค าร้องขอไปเรียนสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
           ที่เปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ 



ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน ผ่านระบบออนไลน์
ท าไมจึงไม่ปรากฏชื่อในการลงทะเบียนเรียน

ตอบ  อาจเกิดจากการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ด าเนนิการไม่สมบรูณ์ เช่น
-เมื่อ เพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว ไม่ท าการยืนยัน (summit) ในระบบ หรือ
-ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ใจ ด้วยการพิมพ์รายการออกมาเป็นเอกสาร



ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน  ผ่านระบบ
ออนไลน์ บางครั้งไม่สามารถท าได้ 

เพราะเหตุใด ?

ตอบ  -รายวิชาในหมู่เรียนนั้น มีนักศึกษาลงทะเบียนและ มีจ านวนนักศึกษาเต็มแล้ว 
          จากจ านวนที่รบัได้

- ลงทะเบียนเรียนเกินจากหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในตารางเรียน
        - มีเวลาเรียนหรือเวลาสอบซ้อนกับรายวิชาอื่นทีน่ักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แล้ว



ลงทะเบียนเรยีนและช าระเงินแล้ว 
แต่ไม่ได้มาเรียน หรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  

จะต้องปฏิบตัอิย่างไร?

ตอบ  1) นักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบ 80% อาจารย์ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
            และการขาดสอบปลายภาคจะท าให้นักศึกษามีผลการเรียนเป็น E       

***  ดังนั้น จึงควรย่ืนค าร้อง ขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก่อนการสอบปลาย
ภาค ๒ สัปดาห์ หรือตามวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย ***



   ลงทะเบียนเรียนซ้ ากับรายวิชาทีเ่คย   
ศึกษามาแล้วเพือ่ต้องการปรบัค่าคะแนน

เฉลี่ยจะได้หรอืไม่?

ตอบ ไม่ได้... เพราะเปน็ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ   
วัดผลและประเมินผลฯ  กรณีทีน่ักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า
กับรายวิชาที่สอบได้แล้ว ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านัน้



ผลการเรียนเป็น I ลงทะเบยีนเรียนใหม่ 
(ลงทะเบียนเรยีนวิชาทีเ่คยได้ I ) ได้หรือไม่?

ตอบ ไม่ได้... เพราะ การลงทะเบียนเรียนซ้ าวิชาเดิม จะได้เฉพาะกรณีนักศึกษาถูก
ประเมนิผลเปน็ E เท่านัน้  เนื่องจากผลการเรียน I  ยังมีโอกาสแก้ I  ได้และผลการเรียน
หลังจากการแก้ I อาจเป็นเกรด ได้ทกุระดับ
*** กรณีท่ีไม่แก้ I แล้วลงทะเบียนเรียนใหม่เท่ากับเป็นการยอมรับรายวิชาน้ันเป็น E
โดยอัตโนมัติ ***



     นักศึกษา ตกค้าง ไม่มีรายวิชา
ลงทะเบียนเรยีนในหลักสูตรปี 254๙       
   จะท าอย่างไร ? จึงจะเรียนจบได้

ตอบ  1) นักศึกษาจะต้องไปหาข้อมูลรายวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น  เพือ่ขอลงทะเบียน
            เรียนร่วมในวิชาเดียวกัน หรือ
        2) ขอเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปี 254๙ กับ หลักสูตรปี 25๕๖  หรอื
        3) หากมีจ านวนนักศึกษามาก ให้ขอเปิดหมู่เรียนพเิศษ



การขอเปิดหมู่พิเศษ 
จะด าเนินการได้ในกรณีใดบ้าง?

ตอบ 1) เป็นนักศึกษาตกค้างที่เรียนรายวิชาในหลักสูตรเก่า และไม่มีรายวิชาท่ีเปิด   
           และไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นเปิดสอน  
       2) เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษายังเรียนไม่ครบหลักสูตร (ตกหล่นจากแผนการ
           เรียนท้ังหมู่เรียน) จ าเป็นต้องเรียน  เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
           ในภาคการศึกษาน้ันๆ
       3) มีจ านวนนักศึกษาท่ีต้องเรียนมากกว่า 10 คน

*** กรณีในข้อ 2) จะต้องให้สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการขอเปิดหมูเ่รียนพิเศษ ***


