


ค าน า 

 
 อาจารย์ที่ปรึกษา มีภารกิจในการให้ค าปรึกษา แนะน า และดูแลนิสิตที่
อยู่ในความรับผิดชอบ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษาได้ทราบแนวทางในการให้ค าปรึกษา  และแนะน านิสิตเกี่ยวกับการ
เรียน  การลงทะเบียนเรียน  การติดตามผลการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา 
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา และแนะน านิสิตเกี่ยวกับเร่ืองทั่ว ๆ ไป  
เช่น ทุนการศึกษา  สวัสดิการส าหรับนิสิต การศึกษาวิชาทหาร การจ้างนิสิต
ท างานพิเศษ และการประกันอุบัติเหตุ  เป็นต้น 
 ส านักงานการทะเบียน   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการให้
ค าปรึกษานิสิตต่อไป 
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1. ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ เกีย่วกบัการศึกษา 
 

 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีใช้ประกอบการให้ค าปรึกษา ได้แก่  
1.1 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
1.2 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา 

  ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 
 

2. หลกัสตูรและโปรแกรมการศึกษา 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษา
ของนิสิตเป็นอย่างดี  โดยศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
 2.1 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรช้ันปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วย  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 2.2 ลักษณะรายวิชา  เนื้อหารายวิชา  หรือรายละเอียดของรายวิชา 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ได้จาก ฝ่าย
วิชาการคณะ ภาควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. เอกสารท่ีใชศึ้กษาประกอบการลงทะเบียนเรยีน 
 

 เอกสารทีส่ านักงานการทะเบียนจัดท าเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทะเบียน-
เรียน ท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ  ประกอบด้วย 
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 3.1 ปฏิทินการศึกษา (จท90) 

 จท90 เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นโดยการน าก าหนดวันเปิด -ปิดภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษามาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนนิสิตให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น  โดยแบ่งแต่ละภาคการศึกษาเป็น สัปดาห์ ก าหนดวัน
และสถานที่  ในการจัดท ากิจกรรม เพื่อให้อาจารย์ นิสิต ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจน
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบและถือปฏิบัติให้ตรงกัน ปฏิทินการศึกษานี้จัดท า
เป็น 2 เล่ม คือ ปฏิทินการศึกษาระบบทวิภาค และปฏิทินการศึกษาระบบตรีภาค 
ระบบทวิภาค  แบ่งการเรียนการสอนเป็นภาคการศึกษาต้น  21 สัปดาห์ ภาค
การศึกษาปลาย 22 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน 9 สัปดาห์  ระบบตรีภาค เป็นการเรียน
การสอนส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร  แบ่งการเรียนการสอนเป็น
ภาคการศึกษาที่หนึ่ง 17 สัปดาห์  ภาคการศึกษาที่สอง 17 สัปดาห์  และ ภาค
การศึกษาที่สาม 18 สัปดาห์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก
เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th 
 

 3.2 ตารางสอนตารางสอบ 

   ตารางสอนตารางสอบเป็นข้อมูลการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่ง
ประกอบด้วย ช่ือย่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขรายวิชา วันเวลาสอบ ตอน
เรียน วิธีสอน วันเวลา สถานที่ เรียน อาจารย์ผู้สอน  หมายเหตุ จ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนและจ านวนนิสิตที่รับได้สูงสุด  ในแต่ละภาค/ปีการศึกษา มีข้อมูล
ตารางสอนตารางสอบตามระบบการศึกษา เป็น 3 แบบ ได้แก่ ตารางสอนตารางสอบ
ระบบการศึกษาทวิภาค ระบบการศึกษาทวิภาค (ทวิภาค-นานาชาติ) และระบบ
ก า ร ศึ ก ษ า ต รี ภ า ค  ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://www.reg.chula.ac.th  
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 3.3 ค ู่มือนิสิตเก่ียวกบังานทะเบียนนิสิต (จท99) 

  จท99 เป็นเอกสารที่ส านักงานการทะเบียนจัดท าขึ้น เพื่อให้นิสิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต  เนื้อหาของ จท99 จะประกอบด้วยค าแนะน าในเรื่อง   
ต่าง ๆ   รวมทั้งวิธีท าการ และเอกสารที่ใช้ประกอบ ระยะเวลา และสถานที่ที่จะ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  อย่างละเอียดในทุกภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน    นิสิต
ทุกคนจะได้รับ จท99 เมื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สามารถสอบถามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th 

 

4. การใหค้ าปรึกษาและความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน 
 

 4.1 การลงทะเบียนเรยีน  

  การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ การลงทะเบียนเรียนปกติ 
และ การลงทะเบียนเรียนสาย ซึ่งนิสิตด าเนินการผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th 
  อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียน และส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี เมื่อให้ความเห็นชอบใน
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตแล้ว  โปรดมอบรหัสการลงทะเบียนเรียนแก่นิสิต 
เพื่อให้นิสิตน าไปใช้ในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก)  และควรก าชับให้นิสิตระมัดระวังในการตรวจ
รหัสรายวิชาให้ถูกต้อง เพราะส านักงานการทะเบียนจะยึดเลขรหัสรายวิชาเป็น
ส าคัญในการท าการ 
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รหสัการลงทะเบียนเรยีน 

 รหัสการลงทะเบียนเรียนเป็นรหัสที่นิสิตระดับปริญญาตรีจะต้องใช้ในการ
ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาต่างกันไป โดยภาคการศึกษาปลายใช้รหัสอย่าง
หนึ่ง ส่วนภาคฤดูร้อนกับภาคการศึกษาต้นใช้รหัสเดียวกัน ส านักงานการทะเบียน
ก าหนดให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรหัสการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
ปลายในสัปดาห์ที่ 13-15 ของภาคการศึกษาต้น และรับรหัสการลงทะเบียนเรียน
ส าหรับภาคฤดูร้อนและภาคการศึกษาต้นในสัปดาห์ที่ 15-20 ของภาคการศึกษา
ปลาย ทั้งนี้ได้ก าหนดรายละเอียดวันท่ีไว้ในปฏิทินการศึกษาแต่ละปีการศึกษาไป 
 

การลงทะเบียนเรยีนสาย 

 นิสิตที่ไม่ได้แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน หรือได้แสดงความจ านงขอ
ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ได้ช าระค่าเล่าเรียน  ต้องลงทะเบียนเรียนสายผ่าน
อินเทอร์เน็ตภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ส าหรับภาคฤดูร้อนท าการได้
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th 
 

การเพ่ิมรายวิชา การลดรายวิชา และการเปล่ียนตอนเรยีน 

 นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าเล่าเรียนแล้ว ถ้าต้องการเพิ่มรายวิชา 
หรือเปลี่ยนตอนเรียนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว  ให้ท าการภายในสองสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาหรือสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน   หากนิสิตต้องการ         
ลดรายวิชาให้ท าการภายในหกสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือภายในสองสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th 
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 4.2 การแนะน าการลงทะเบียนเรยีน 

  อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าการวางแผนการศึกษาตามหลักสูตร โดยให้นิสิต
พิจารณาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ก่อน 
  1. รายวิชาที่เป็นวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน (PREREQUISITE) ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาบังคับ และกลุ่มรายวิชาเลือก 
  3. รายวิชาบังคับท่ีได้สัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
 

 4.3 การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาประเภท YEAR COURSE 

  รายวิชาประเภท YEAR COURSE เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
โดยใช้เวลาเรียน 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาใดแล้ว ในภาคการศึกษาถัดไปจะปรากฏผลการลงทะเบียนเรียนของ
รายวิชาประเภท YEAR COURSE ไว้ให้นิสิตในหน้าจอลงทะเบียนเรียนปกติ   (จท11) 
นิสิตไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายวิชาดังกล่าว แต่ต้องยืนยันใน จท11 การลงทะเบียน
รายวิชาจึงจะครบขั้นตอน  
  ข้อมูลทีค่วรทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาประเภทน้ี คือ  
  4.3.1 การคิดจ านวนหน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อการ
ตรวจสอบว่านิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ข้อบังคับฯ จึงให้         
คิดจ านวนหน่วยกิตรายวิชาประเภทนี้เท่ากับจ านวนหน่วยกิตที่เรียนจริง  โดยแบ่ง
หน่วยกิตรายวิชา YEAR COURSE ครึ่งหนึ่งเป็นหน่วยกิตเรียนของภาคการศึกษาแรก
ที่ลงทะเบียนเรียน และอีกครึ่งหนึ่งเป็นหน่วยกิตเรียนของภาคการศึกษาถัดไป เช่น 
นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น 8 รายวิชา รายวิชาละ 3 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
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 รายวิชาประเภท SEMESTER COURSE  6 รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต 
 รายวิชาประเภท YEAR COURSE  2 รายวิชา  จ านวน  6 หน่วยกิต 
                                 จ านวนรวม  24 หน่วยกิต 
 

 จ านวนหน่วยกิตเรียน คือ 18  +  6  = 21 หน่วยกิต 
                                                     

 ดังนั้นนิสิตจึงมิได้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าก าหนดในข้อบังคับฯ ส าหรับ
จ านวนหน่วยกิตรายวิชา YEAR COURSE อีกครึ่งหนึ่งน าไปค านวณรวมกับหน่วยกิต 
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย 
 4.3.2 การประมวลผลการศึกษา ในภาคการศึกษาแรกที่นิสิตลงทะเบียน
เรียน จะปรากฏสัญลักษณ์ P ในรายงานผลการศึกษารายบุคคล (CR60) ส่วนภาค
การศึกษาถัดไป คณะจะได้รับใบเซ็นชื่อเข้าสอบและแจ้งผลการศึกษารายวิชา (CR58) 
เพื่อให้นิสิตเซ็นช่ือเข้าสอบและอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนเช่นเดียวกับ
รายวิชาอื่น ๆ  
 

 4.4 การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

ส าหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์    เช่นเดียวกับรายวิชาอื่นได้ตั้งแต่    
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าให้นิสิตแบ่งจ านวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เหมาะสมกับแผนการท างานของนิสิต  ซึ่งข้อบังคับฯ 
ก าหนดให้นิสิตจะต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ 
ภายใน 2 ปีการศึกษา   นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ภายใน 3 ปีการศึกษา  นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  
มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 

2 
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 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ S หรือ U     
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา   โดยไม่สามารถแบ่งการ
ประเมินผลเป็น S หรือ U ในภาคการศึกษานั้นๆ ได้      เมื่อการประเมินผลการ   
ท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาได้สัญลักษณ์ U ติดต่อกัน 2 ครั้ง หรือในกรณีที่
มีการลาพักการศึกษาคั่นกลาง ให้ถือว่าได้สัญลักษณ์ U 2 ครั้ง ติดต่อกัน    นิสิตจะ
พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต และหากลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ครบจ านวน
หน่วยกิตตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ต่อไปอีก โดยมีจ านวนลงทะเบียน 0 หน่วยกิต และ
ช าระค่าเล่าเรียนเต็มจ านวน 

 

 4.5 การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาการสอบประมวลความร ู้

ส าหรบันิสิตหลกัสตูรมหาบณัฑิต 

  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้เช่นเดียวกับรายวิชาอื่น แต่การประเมินผล
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ถ้าได้รับสัญลักษณ์ U นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
เพื่อสอบได้อีกเพียง 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอันจ าเป็น และสมควรที่จะได้รับการผ่อนผัน อาจลงทะเบียน
สอบภายหลังก าหนดเวลาดังกล่าวได้ และหากการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ได้รับสัญลักษณ์ U อีก จะต้องพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับฯ 
 

 4.6 การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาการสอบวดัคณุสมบติั ส าหรบั

นิสิตหลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต 

  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้เช่นเดียวกับรายวิชาอื่น แต่การประเมินผล
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ถ้าได้รับสัญลักษณ์ U นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้
เพื่อสอบได้อีก 1 ครั้ง   และจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ข้อบังคับฯ มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  
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5. การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรยีน 
 

 การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาควรด าเนินการดังนี้ 
 1.  พบนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และ
มอบรหัสการลงทะเบียนเรียนให้นิสิต  
  อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน า  และเตือนให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ  
ผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งท่ีนิสิตเข้าไปด าเนินการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา 
หรือเปลี่ยนตอนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต และนิสิตสามารถเรียกข้อมูลผลการ
ลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของส านักงานการทะเบียนได้ทุกวัน
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาจนถึงวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษา และ
ช้ีแนะให้นิสิตทราบถึงข้อเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน เช่น อาจมี
รายวิชาเกินหรือขาดหายไป หรือตอนเรียนผิด และอาจได้รับสัญลักษณ์ F ในรายวิชา 
เป็นต้น 
 2. ตรวจผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียนของนิสิตจากรายงานผลการ
แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74)  ที่ส านักงานการทะเบียนส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
 3. พบนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในสัปดาห์ที่ 3 
(หมดก าหนดการเพิ่มรายวิชา) และสัปดาห์ที่ 7 (หมดก าหนดการลดรายวิชา) 
 นอกจากการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว นิสิต
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้จากรายงานรายช่ือนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน (CR52) ที่อาจารย์ผู้สอน เมื่อเข้าช้ันเรียนในสัปดาห์ที่ 1  และ 3 ของภาค
การศึกษา 
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6. การติดตามผลการศึกษา 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และติดตาม
ผลการเรียนเป็นพิเศษส าหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ในกรณีที่นิสิตมีสภาพวิทยาทัณฑ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยนิสิตในการวางแผนแก้ไขสภาพวิทยาทัณฑ์ให้ค่อยๆ ดีขึ้น  
เช่น แนะน าให้เรียนรายวิชาที่เห็นว่านิสิตถนัดหรือรายวิชาที่ไม่ยากเสียก่อน เพื่อจะได้
มีโอกาสสอบได้แต้มเฉลี่ยสูงขึ้น ไม่ควรแนะน าให้นิสิตเรียนหลายรายวิชา เพราะจะท า
ให้ต้องเพิ่มเวลาที่ใช้ในการเรียนมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้
ไม่สามารถแก้ไขสภาพวิทยาทัณฑ์ได้ทันเวลา ซึ่งอาจท าให้ต้องพ้นสถานภาพการเป็น
นิสิตได้   อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการศึกษาของนิสิตจ ากเว็บไซต์ 
https://www.reg.chula.ac.th ตามก าหนดการประมวลผลประจ าภาคการศึกษาใน
ปฏิทินการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาจะปรากฏผล  CA (CREDIT ATTEMPTED)        
CG (CREDIT GRANTED) GPA (GRADE POINT AVERAGE) CAX (CUMULATIVE CA)        

CGX (CUMULATIVE CG) GPAX (CUMULATIVE GPA) และ GPX (CUMULATIVE GP) และ

หากนิสิตที่ CR60 มีสัญลักษณ์ M I X จะติดตามสอบถามผลการศึกษาจากเว็บไซต์ได้
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จนกว่าจะมีผลการศึกษาครบทุกรายวิชา 
 ในภาคฤดูร้อนยังไม่มีการค านวณผลการศึกษา    แต่จะน าไปค านวณรวมกับ
ผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกรณีที่นิสิตขอ
ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนนั้น จึงจะท าการค านวณผลการศึกษาให้เพื่อการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิต 

 

 6.1 การพน้สถานภาพการเป็นนิสิตเน่ืองจากผลการศึกษา  

  การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับฯ ก าหนดไว้หลายกรณี แต่ใน
คู่มือนี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดเฉพาะกรณีที่นิสิตพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตเนื่องจาก
ผลการศึกษา ซึ่งจะแตกต่างกันบ้างระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีกับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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 6.1.1 นิสิตระดับปริญญาตรี   สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ  
สภาพปกติและสภาพวิทยาทัณฑ์ (ตามข้อบังคับฯ ขอ้ 4.8) 
  นิสิตสภาพปกติ  ได้แก่  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเป็น 
    ภาคการศึกษาแรก หรือนิสิตท่ีสอบ 
    ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่  นิสิตท่ีสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 
    ตั้งแต่ 1.50 – 1.99  

 การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
การศึกษา หรือเมื่อสิ้นภาคฤดูร้อนสุดท้ายส าหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมี
คุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับปริญญา เว้นแต่นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษา
แรก ให้จ าแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 ผลการศึกษาของภาคฤดูร้อนน าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไปที่นิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียน และมีหน่วยกิตค านวณ  เพื่อจ าแนกสภาพนิสิต 
ยกเว้นภาคฤดูร้อนสุดท้ายส าหรับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา จะค านวณผลการศึกษา
เพื่อจ าแนกสภาพนิสิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นิสิตลาพักการศึกษา จะไม่มีการ
จ าแนกสภาพนิสิต 
 การนับระยะเวลาการศึกษาของนิสิต ตามข้อบังคับฯ ให้นับระยะเวลาทุก
ภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ถูกสั่งพักการศึกษา และลาพักการศึกษา 
ยกเว้นลาพักการศึกษาเนื่องจากถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ (ข้อบังคับฯ ข้อ 14.1.1) นิสิตระดับปริญญาตรี  มีระยะเวลาการศึกษาไม่
ต่ ากว่า 7 ภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  หรือไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือไม่ต่ ากว่า 11 ภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 6 ปี 
 การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเนื่องจากผลการศึกษานั้น ได้
แสดงตัวอย่างไว้ ในภาคผนวก 2 
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 6.1.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพปกติและ
สภาพวิทยาทัณฑ์ 
  นิสิตสภาพปกติ ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก 
    หรือนิสิตท่ีสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นิสิตท่ีสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 
    แต่ไม่ถึง 3.00 
 การจ าแนกสภาพนิสิต   กระท าครั้งแรกเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก นับตั้งแต่
นิสิตเริ่มเข้าศึกษา  และจะจ าแนกต่อไปทุกสิ้นภาคการศึกษา  รวมทั้งภาคการศึกษา 
ที่มีค าสั่งลงโทษให้พักการศึกษา  ภาคฤดูร้อนไม่มีการจ าแนกสภาพนิสิต เว้นแต่ภาค
ฤดูร้อนสุดท้ายส าหรับนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา จะค านวณผลการศึกษาเพื่อจ าแนก
สภาพนิสิต หรือภาคฤดูร้อนสุดท้ายที่ครบระยะเวลาการศึกษา  ส าหรับภาค
การศึกษาท่ีนิสิตลาพักการศึกษาจะไม่มีการจ าแนกสภาพนิสิต 
 การนับระยะเวลาการศึกษาของนิสิต    ตามข้อบังคับฯ ให้นับระยะเวลาทุก
ภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  ถูกสั่งพักการศึกษา  และลาพักการศึกษา 
ยกเว้นไม่นับระยะเวลาที่นิสิตลาพักการศึกษา ตามข้อบังคับฯ ข้อ 136 
  การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากผลการศึกษานั้น 
ได้แสดงตัวอย่างไว้ ในภาคผนวก 3 หน้า 30 
  นอกจากการพ้นสถานภาพเนื่องจากผลการศึกษาที่เกิดขึ้น เมื่อมีการจ าแนก
สภาพนิสิตและมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ าแล้ว  นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ยังมี
การพ้นสถานภาพเนื่องจากผลการศึกษาด้วยกรณีอื่น ๆ ได้อีก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อสอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์ U   2 ครั้ง 
 2. เมื่อสอบวัดคุณสมบัติได้สัญลักษณ์ U   2 ครั้ง 
  3. เมื่อนิสิตไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการบริหาร 
   คณะภายใน 2 ปีการศึกษา นับแต่เข้าศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
   หรือภายใน 3 ปีการศึกษา นับแต่เข้าศึกษา  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
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  4. เมื่อการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้สัญลักษณ์ U 2 ครั้ง ติดต่อกัน 
  5. เมื่อสอบวิทยานิพนธ์ “ตก” 
  6. เมื่อลงทะเบียนเรียนครบระยะเวลาการศึกษา แต่ยังไม่สามารถส าเร็จ 
  การศึกษาได้ 

 6.2 การใหค้ าปรกึษานิสิตสภาพวิทยาทณัฑ ์

 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจต้องเอาใจใส่นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์เป็นพิเศษ เพื่อ
ช่วยเหลือนิสิตในการวางแผนการศึกษาล่วงหน้า เพื่อให้นิสิตสามารถแก้ไขสภาพ
วิทยาทัณฑ์ให้เป็นนิสิตสภาพปกติ โดยแนะน าให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
ถนัด และมีความสามารถจะเรียนได้ดี แนะน าให้นิสิตเอาใจใส่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
เข้าช้ันเรียน ค้นคว้าทบทวนบทเรียนโดยสม่ าเสมอเพื่อให้นิสิตได้รับสัญลักษณ์ดีกว่า
เดิมในรายวิชาเดิม  หรือรายวิชาใหม่ที่มีหน่วยกิตเท่ากันหรืออาจต้องเรียนในรายวิชา
ใหม่อีกเกินกว่า 1 รายวิชาที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน หรือสูงกว่า 

 

7. การใหค้วามเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาในค ารอ้งของนิสิต 
 

  เมื่อนิสิตมีความจ าเป็นจะต้องยื่นค าร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต อาจารย์ที่
ปรึกษาควรให้ข้อมูลและความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้มีหน้าที่
ในการอนุมัติ  ค าร้องที่จะต้องมีความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th หรือขอท่ีทะเบียนคณะ มีดังต่อไปนี ้
 

 7.1 ค ารอ้งขอลาออก (จท31)  

  นิสิตที่มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นค าร้องที่ทะเบียน
คณะเพื่อขออนุมัติจากคณบดี โดยระบุเหตุผลของการลาออกด้วย 
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 7.2 ค ารอ้งขอรกัษาสถานภาพการเป็นนิสิต (จท32)  

  เมื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ยื่นค าร้องขอรักษา
สถานภาพการเป็นนิสิตที่ทะเบียนคณะได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  - ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  - ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

 7.3 ค ารอ้งขอลงทะเบียนเรยีนเพ่ือขอผลการศึกษาเป็น S/U 

หรอื V/W (จท43)  

  นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก าหนดการประเมินผลไว้เป็น
ล าดับขั้น  แต่นิสิตต้องการขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือขอผลการศึกษาเป็น V/W 
ให้นิสิตยื่นค าร้อง จท43 ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  ทั้งนี้ต้องมีหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น  ไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ  ยื่นค าร้องตาม
ก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
 

 7.4 ค ารอ้งขอลงทะเบียนเรยีนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่าก าหนดใน 

ขอ้บงัคบัฯ (จท46)  

  นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกิน กว่าที่ก าหนดใน
ข้อบังคับฯ ให้นิสิตยื่นค าร้อง จท46 ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่า
ก าหนดในข้อบังคับฯ ที่ทะเบียนคณะ ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
 

 7.5 ค ารอ้งขอถอนรายวิชา (จท48) 

  นิสิตที่ประสงค์จะขอถอนรายวิชา (W) ให้แสดงความจ านงขอถอนรายวิชา
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th และนิสิตต้องพิมพ์ใบ
ค าร้อง จท48 และกรอกเหตุผลการขอถอนรายวิชายื่นที่ทะเบียนคณะ การขอถอน
รายวิชานั้นจะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาส าหรับภาค
การศึกษาปกติ ส่วนภาคฤดูร้อนสามารถถอนรายวิชาได้ทั้งหมด        
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 7.6 ค ารอ้งขอลาพกัการศึกษา (จท49) 

  นิสิตที่ประสงค์จะขอลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้อง จท49 ที่ทะเบียนคณะ
พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบเหตุผลของการลาพักการศึกษา และนิสิตจะยื่นค าร้อง
ขอลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้   
    1. การลาพักการศึกษาเพราะป่วย  
     นิสิตระดับปริญญาตรี 
     - ข้อบังคับฯ ข้อ 14.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินกว่า 20 วัน ตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตาม ข้อ 13.2 
     นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ข้อบังคับฯ หมวด 9 
     - ข้อ 135(3) เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็น
เวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ 
     - ข้อ 135(4) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า   
3 สัปดาห ์ตามค าสั่งแพทย์ 
    2. การลาพักการศึกษาเพราะมีความจ าเป็นส่วนตัว  นิสิตจะต้อง
ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
     นิสิตระดับปริญญาตรี 
     - ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ ต้องด าเนินการก่อนวัน
สุดท้ายของการเรียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ (ก่อนสัปดาห์ของการสอบประจ า
ภาค) ข้อบังคับฯ ข้อ 14.1.4 
     นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
     - ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องด าเนินการภายในวัน
สุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ และต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 (ข้อบังคับฯ หมวด 9 ข้อ 135) 
 ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องนับระยะเวลาที่ล าพัก
การศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่การลาพักการศึกษาในกรณีถูกเกณฑ์ 
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หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ [ปริญญาตรี ข้อบังคับฯ ข้อ 14.1.1] 
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่นับระยะเวลาที่นิสิตลาพักการศึกษา ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ 136 
 ระหว่างที่ ได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษา  นิสิตจะต้องช าระค่ารักษา
สถานภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษาตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่องอัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ ส าหรับนิสิต 
พ.ศ. 2557 ข้อ 11(5) ระดับปริญญาตรี 1,000 บาท ข้อ 11(6) ระดับบัณฑิตศึกษา 
5,000 บาท  เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตได้ช าระค่าเล่าเรียนแล้ว มิฉะนั้น จะพ้น
สถานภาพการเป็นนิสิต 
 

 7.7  ค ารอ้งขอลาป่วย (จท44) 

 นิสิตที่ประสงค์จะขอลาป่วย   ให้ยื่นค าร้อง จท44  ที่ทะเบียนคณะภายใน   
1 สัปดาห์ นับจากวันที่เริ่มป่วย พร้อมแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุความเห็น
ให้พักรักษาตัวในวันที่ป่วยครอบคลุมทุกรายวิชาที่ขาดสอบ (ปริญญาตรี ข้อบังคับฯ 
ข้อ13.2 บัณฑิตศึกษา ข้อบังคับฯ หมวด 7 ข้อ 113) 
  ส าหรับค าร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ลาป่วย การประเมินผลการศึกษา
รายวิชาที่นิสิตขาดสอบ อาจพิจารณาให้ได้รับเกรดไม่เกิน C (ระดับปริญญาตรี) และ    
ไม่เกิน B (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
  การลาป่วย  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 - การลาป่วยก่อนสอบ เป็นการลาป่วยโดยนิสิตป่วยก่อนที่การเรียนในภาคฯ 
นั้นจะสิ้นสุดลงและยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งท าให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง
รายวิชาหรือท้ังหมดได้   นิสิตอาจได้รับสัญลักษณ์ “I” หรือ “W” ในรายวิชาที่ขาด
สอบ โดยคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
 - การลาป่วยระหว่างสอบ เป็นการลาป่วยโดยนิสิตได้ศึกษามาจนสิ้นภาค
การศึกษาแล้ว แต่นิสิตป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในวันสอบได้ในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้ กรณีนี้นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ “I” โดยคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 7.8 ค ารอ้งทัว่ไป (จท41) 

  นิสิตที่ประสงค์จะเขียนค าร้องเรื่องที่ไม่มีแบบพิมพ์ค าร้องเฉพาะ เช่น ขอเก็บ
ตัวสอบ ขอเลื่อนการสอบ การขอท าการหลังก าหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อบงัคับฯ ให้ยื่น
ค าร้อง จท41 ที่ทะเบียนคณะเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 
 

8. การเขา้สงักดัหรอืเปลี่ยนสงักดัการศึกษา 
 

 1.  ระดับปริญญาตรี  
  นิสิตระดับปริญญาตรีบางคณะ   เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรใด

หลักสูตรหน่ึงแล้ว จะศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ไปจนจบการศึกษา โดยไม่ต้องมีการเลือกเข้า

สังกัดสาขาวิชาอีก แต่นิสิตบางคณะจะต้องมีการเลือกเข้าสังกัด เมื่อจะขึ้นชั้นปีที่ 2 หรือ 

3 หรือ 4 เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การท าการเข้าสังกัดสาขาวิชา นิสิต

จะต้องย่ืนเรื่องเพื่อขอเข้าสังกัดกับทางคณะฯ ตามวันเวลาและวิธีการที่แต่ละคณะฯ 

ก าหนดไว้   เมื่อคณะฯพิจารณาว่านิสิตจะได้เข้าสังกัดสาขาวิชาใดแล้วคณะฯ จะรวบรวม

รายชื่อนิสิตเหล่าน้ันแจ้งมายังส านักงานการทะเบียน เพื่อด าเนินการต่อไป   แต่หากนิสิต

คนใดไม่สามารถแจ้งการเข้าสังกัดการศึกษาโดยคณะฯ ดังกล่าวข้างต้นได้  นิสิตจะต้อง

ย่ืนค าร้อง จท5 (ค าร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด) ที่ทะเบียนคณะฯ เป็นรายบุคคล  

และคณะฯ ด าเนินการส่งค าร้องน้ันมายังส านักงานการทะเบียน เพื่อด าเนินการต่อไป 

 หรือหลังจากนิสิตได้เข้าสังกัดการศึกษาแล้ว แต่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสังกัด

การศึกษา นิสิตจะต้องย่ืนค าร้อง จท5 ที่คณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง    และเมื่อคณบดีอนุมัติแล้ว  คณะฯจึงจัดส่งค าร้อง

มายังส านักงานการทะเบียน เพื่อด าเนินการต่อไป 
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 2. ระดับบัณฑิตศึกษา   
  นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น จะต้องเลือก

สาขาวิชาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  หากนิสิตมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสาขาวิชา อาจขอ

เปลี่ยนสาขาวิชาเรียนเป็นสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยนิสิตต้องได้ศึกษา

ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และได้

แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ข้อบังคับฯ ข้อ 130) โดยได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิตสังกัดและที่นิสิตขอ

เปลี่ยนไปสังกัดโดยนิสิตที่เปลี่ยนสาขาวิชาอาจได้รับยกเว้นรายวิชาที่ต้องศึกษาตาม

หลักสูตรได้ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะก าหนด และเมื่อคณะฯ ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมายังส านักงานการทะเบียน เพื่อด าเนินการต่อไป ส าหรับนิสิตที่

เข้าศึกษาในแผน ก ไม่สามารถย้ายไปศึกษาแผน ข ได้ แต่ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใน

แผน ข อาจย้ายไปศึกษาแผน ก ได้ หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ (ข้อ

บังคับฯ ข้อ 132) 
 

9. การช าระเงินและการพิมพใ์บเสร็จรบัเงินคา่เลา่เรียน 
 

 เมื่อถึงก าหนดการช าระเงินค่าเล่าเรียนตามปฏิทินการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

ควรแนะน านิสิตให้ตรวจสอบค่าเล่าเรียนที่ต้องช าระ วิธีการช าระเงิน ผลการช าระเงิน 

และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนได้จากเว็บไซต์ของส านักงานการทะเบียน โดยเข้า

สู่ระบบ เลือกเมนูข้อมูลการเงินของนิสิต (โปรดอ่านค าแนะน าจากประกาศการช าระค่า

เล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษา) 
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10. การขอคืนเงินค่าเลา่เรยีน 
  

 นิสิตที่ได้ช าระค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อนใด ๆ ไปแล้ว จะ
ขอคืนเงินค่าเล่าเรียนได้ในกรณีดังนี้ 
  นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียนแล้ว หากต่อมาได้ยื่นค าร้อง จท31 ขอลาออก
หรือค าร้อง จท49 ลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา หรือก่อนวันเปิดภาคฤดู
ร้อน เมื่อการลาออกหรือลาพักการศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นิสิตสังกัดแล้ว 
นิสิตสามารถยื่นค าร้อง จท45 ขอคืนเงินค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้วแต่กรณีได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหลักสูตรเกิดขึ้นก่อนวันเปิดภาค 
ให้หักจ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากเงินที่ต้องคืนให้แก่นิสิต ท้ังนี้ตามอัตราซึ่ง
ก าหนดไว้ในประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการ บริหารของแต่ละหลักสูตร 
  ถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน เช่น ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคฯ ท่ีได้
ช าระค่าเล่าเรียนไปแล้ว หรือพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตอันเนื่องมาจากการจ าแนก
สภาพนิสิตและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  แต่ได้ช าระค่าเล่า
เรียนไปก่อนแล้ว 
  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วถูกสั่งปิดทุกรายวิชา  และไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้ 
 

การขอคืนเงินค่าเล่าเรียน มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 1. นิสิตขอรับ จท45 (ค าร้องขอเงินคืน) ที่ส านักงานการทะเบียน หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของ ส านักงานการทะเบียน  หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ  
 2. ยื่น จท45 พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ท่ี ส านักงานการทะเบียน 
ภายในก าหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา 
 3. รับทราบผลการพิจารณาและรับคืนเงินค่าเล่าเรียน ที่ฝ่ายการเงิน อาคาร
จามจุรี 5 ช้ัน 3 หลังจากค าร้องได้รับอนุมัติแล้ว 15 วัน 
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11. การด าเนินการกรณีนิสิตกระท าผิดเก่ียวกบัการศึกษา 

 “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2556 ข้อ 15 การด าเนินการกรณีนิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการศึกษา และ ข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
         นิสิตที่กระท าผิด หรือมีส่วนร่วมกระท าผิดในการสอบประจ าภาค การสอบ
กลางภาค หรือการสอบระหว่างภาค คณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิตสังกัดอยู่ เป็น 
ผู้พิจารณาด าเนินการ ในรายวิชาที่กระท าผิด ดังต่อไปนี้ 
         1. กรณีเป็นความผิดที่กระท าโดยทุจริต (ตามข้อบังคับจุฬาฯ ข้อ 15.1.1) ให้
พิจารณาตามพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งการกระท า โดยอาจด าเนินการให้พ้น
สถานภาพการเป็นนิสิต หรือ 
             1.1 ให้ได้รับ “F”  ในรายวิชาที่กระท าทุจริต  และ 
             1.2 ให้ถอนรายวิชา “W” ทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ในภาค
การศึกษาท่ีกระท าการทุจริต  
   รวมทั้ง  พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต 
         2. กรณีเป็นความผิดที่มีลักษณะส่อว่ากระท าโดยทุจริต (ตามข้อบังคับจุฬาฯ 
ข้อ 15.1.2) 
            2.1 ให้ได้รับ “F”  ในรายวิชาที่กระท าส่อทุจริต  และ 
  2.2 พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนิสิต 
         3. กรณีเป็นความผิดอย่างอ่ืน  (ตามข้อบังคับจุฬาฯ ข้อ 15.1.3) 
           3.1 ให้พิจารณาด าเนินการตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่า
การให้ได้รับ “F” ในรายวิชาที่กระท าผิด และ 
  3.2 อาจพิจารณ าตัดคะแนนความประพฤติ  ตามข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต                       
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       4. คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้ออกค าสั่ง ตามมติคณะกรรมการบริหารคณะ 
 5. คณะแจ้ง ค าสั่งลงโทษนิสิต ให้ส านักงานการทะเบียน เพื่อด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

12. การด าเนินการกรณีนิสิตกระท าผิดเกี่ยวกบัการศึกษา 

ส าหรบักรณีท่ีนิสิตสงักดัอย ู ่มิใช่เจา้ของรายวิชาท่ีนิสิตกระท าผิด 

 “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการด าเนินการกรณีนิสิตกระท าผิด
เกี่ยวกับการศึกษา ส าหรับกรณีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่มิใช่เจ้าของรายวิชาที่นิสิตกระท า
ผิด พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
       นิสิตที่กระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดในการสอบประจ าภาค การสอบกลาง
ภาค หรือการสอบระหว่างภาค หรือกระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา ตามข้อ 15.1 หรือข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
หากคณะที่นิสิตสังกัดอยู่มิใช่เจ้าของรายวิชาท่ีนิสิตกระท าผิด  ด าเนินการดังนี้ 
         1. ประธานกรรมการสอบของคณะหรือหน่วยงานที่พบการกระท าผิดแจ้ง
คณะที่นิสิตสังกัดทราบ  
         2. คณะที่นิสิตสังกัด เสนอเรื่องต่อรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบการกระท าความผิด  
         3. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
              3.1 รองอธิการบดี หรืผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ เป็น ประธาน 
               3.2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้แทน                          เป็น กรรมการ 
              3.3 คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดหรือผู้แทน                                  เป็น กรรมการ 
  3.4 คณบดีคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของรายวิชาหรือผู้แทน   เป็น กรรมการ  
  3.5  คณบดีคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จัดสอบหรือผู้แทน (ถ้ามี)    เป็น กรรมการ 
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  3.6 บุคลากรของคณะที่นิสิตสังกัด                            เป็น เลขานุการ  
               3.7 บุคลากรของคณะเจ้าของรายวิชา                   เป็น ผูช้่วยเลขานุการ  
               3.8 บุคลากรของคณะเจ้าของสถานที่ (ถ้ามี)                 เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการด าเนินการ แจ้งผลการพิจารณา ไปยังคณะหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
 5. คณบดีคณะที่นิสิตสังกัด แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อออกค าสั่งลงโทษ     
         6. คณะแจ้ง ค าสั่งลงโทษนิสิต ให้ส านักงานการทะเบียน เพื่อด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

13. การขอส าเรจ็การศึกษา 
 

 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องบันทึกข้อมูลขอส าเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตที่
เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ขอส าเร็จการศึกษา” ตาม
ก าหนดในปฏิทินการศึกษา คือ ระหว่างสัปดาห์ที่  7-12 ของภาคการศึกษาต้นและ
ภาคการศึกษาปลาย และสัปดาห์ที่ 3-4 ของภาคฤดูร้อน (ส าหรับนิสิตตรีภาค 
สัปดาห์ที่ 7-12 ของทุกภาคการศึกษา) หากนิสิตท าการหลังจากก าหนดเวลานี้หรือ
ท าการไม่ครบตามขั้นตอน จะต้องช าระค่าปรับ 1,000 บาท ตามประกาศจุฬาฯ 

 ส านักงานการทะเบียน จะส่งรายงานประวัติผลการศึกษา (CR65) ของนิสิต   
ที่ท าการขอส าเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้คณะฯ ตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจต้องช่วยตรวจสอบว่านิสิตในความดูแล  มีผล
การศึกษาครบตามหลักสูตรหรือไม่ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
พิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาต่อไป หากผลการตรวจสอบพบว่านิสิตไม่จบ
การศึกษา จะต้องแนะน าให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และนิสิต
ต้องยื่นค าร้องขอจบการศึกษาใหม่ 
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14.  การใหป้รญิญา 

 “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2556 ข้อ 18 การให้ปริญญา” 

 1. เมื่อนิสิตสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้แต้มเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 2.  คณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิตสังกัด เป็นผู้พิจารณานิสิตซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีความประพฤติดี  สมควรได้รับปริญญา  เสนอรายช่ือต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
 3.  ผู้ที่คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
          3.1 ภายในวันสุดท้ายของปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
          3.2 มีสิทธ์ิขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น 

15.  การใหป้รญิญาเกยีรตินิยม 

 “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
พ.ศ. 2552” 
 การได้รับปริญญาเกียรตินิยม ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ต้อง
มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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1. ระยะเวลาการศึกษา 
           

ล าดับที ่ หลักสูตร คณะ ระยะเวลาการศึกษา 

1. 4 ปี 

 

วิศวกรรมศาสตร์ / อักษรศาสตร์ /
วิทยาศาสตร์ / 

รัฐศาสตร์ / พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี / 

นิเทศศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / 
นิติศาสตร์ / 

ศิลปกรรมศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ 
/ จิตวิทยา / 

วิทยาศาสตร์การกีฬา / 
ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา  
หรือเทียบเท่า 

2.. 5 ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์ / ครุศาสตร์ 
 

ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
หรือเทียบเท่า 

3. 6 ปี 
แพทยศาสตร์ / สัตวแพทยศาสตร์ 

/ 
ทันตแพทยศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ 

 

ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
หรือเทียบเท่า 

4. 

 

ปริญญาที่
สองหรือ 

ภาคบัณฑิต 

 

นิติศาสตร์ 
[ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ] 

ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  
หรือเทียบเท่า 

 
2. การนับระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ 1.  ไม่นับระยะเวลาการศึกษา ดังนี ้

       2.1  ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

       2.2  ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  

             (ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาช้ันปริญญาตรี  จาก

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556) 
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3. การได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

ล าดับ
ที ่

ปริญญาเกียรติ
นิยม 

แต้มเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 

หมายเหตุ 

1. อันดับหนึ่ง 3.60 – 4.00   ไม่มีรายวิชาใดได้สัญลักษณ์ 
F หรือ U 2. อันดับสอง 3.25 – 3.59 

 

4. คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการบริหารส านักวิชาที่นิสิต
สังกัด 
       4.1 พิจารณาเสนอรายช่ือนิสิตผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม  

16.  การใหเ้หรยีญรางวลั 

 “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2556 ข้อ 19 การให้เหรียญรางวัล” 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับเหรียญรางวัล มีดังนี้ 
       1.  ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
       2.  ได้แต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
และในปีการศึกษาเดียวกัน 
       3.  การพิจารณาให้เหรียญรางวัล กระท าทุกสิ้นปีการศึกษา 

 

17. ทนุการศึกษาและสวสัดิการ 
 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรดูแลเอาใจใส่ส าหรับนิสิตท่ีมีฐานะขาดแคลน ให้ได้รับโอกาส
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ท าให้นิสิตลดความกังวล และสามารถให้เวลากับการศึกษาได้อย่าง
เต็มท่ี โดยการแนะน าให้นิสิตขอทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรร  หรือเงินทุนกู้ยืม 
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เพื่อการศึกษาของรัฐบาล ซ่ึงนิสิตสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือพระเกี้ยว หรือ
สอบถามรายละเอียดได้จากฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ หรืองานบริการและสวัสดิการ ส านัก
บริหารกิจการนิสิต เว็บไซต์ http://www.sa.chula.ac.th โทร.        0-2218-7049-50 
 อนึ่ง นิสิตท่ีได้รับทุนการศึกษาประเภทค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย ส านักบริหาร
กิจการนิสิตหรือคณะจะแจ้งรายชื่อให้ ส านักงานการทะเบียน ทราบก่อนการแสดงความ
จ านงขอลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาน้ัน ๆ เพื่อการยกเว้นการเก็บค่าเล่าเรียนจากนิสิตท่ี
ได้รับทุน 
 นอกจากนี้ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรแนะน านิสิตท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด และ
ประสงค์จะขอเข้าพักที่หอพักนิสิต โดยให้นิสิตติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีงานหอพักนิสิต 
โทร. 0-2218-3649 

 ทุนอุดหนุนการศึกษา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ส าหรับนิสิตท่ีมีความจ าเป็นและขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ประเภท 
 1. ทุนประเภท ก ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 
 2. ทุนประเภท ข(1) ทุนช่วยเหลอืค่าเล่าเรียน ตามอัตราค่าเล่าเรียน 
 3. ทุนประเภท ข(2) ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 
    ก่อนปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท  
    หรือปีละไม่เกิน 48,000 บาท 
    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท 
    หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท 
 4. ทุนประเภท ค ทุนช่วยเหลือเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาบางส่วน 
    วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา 
 เกณฑ์ในการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัวของนิสิต 
2. ผลการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

  หรือ ติดวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
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3. อาชีพบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง 
4. รายได้ครอบครัว อ้างอิงตาม กยศ. ไม่เกิน 200,000 บาท 

  หรือตามดุลพินิจของคณะต้นสังกัด 
5. จ านวนพี่น้อง 
6. สถานภาพของบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง อาทิ สมรส แยกกันอยู่ หรือเสียชีวิต เป็นต้น 
7. ความประพฤติของนิสิต เรียบร้อย ไม่ต้องโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
8. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามจ านวนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
9. มีเหตุจ าเป็นเดือดร้อนฉุกเฉิน อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

โดยคณะต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้รับทุน ท้ังนี้ เป็นดุลพินิจของคณะต้นสังกัด 
 

ประเภททุนการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา/ปีการศึกษา 

ประเภททุน 
นิสิตรหัส 48-49 นิสิตรหัส 50-55 นิสิตรหัส 56 

เป็นต้นไป 
กลุ่ม 1* กลุ่ม 2** กลุ่ม 1* กลุ่ม 2** กลุ่ม 1* กลุ่ม 2** 

1. ทุนประเภท ก 
   1.1 ค่าเล่าเรียน 
 1.2 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

(ไม่เกิน) รวม 1.1+1.2 

 
32,000 
48,000 
80,000 

 
24,000 
48,000 
72,000 

 
36,000 
48,000 
84,000 

 
29,000 
48,000 
77,000 

 
42,000 
60,000 

102,000 

 
34,000 
60,000 
94,000 

2. ทุนประเภท ข(1) 
 2.1 ค่าเล่าเรียน 

 
32,000 

 
24,000 

 
36,000 

 
29,000 

 
42,000 

 
34,000 

3. ทุนประเภท ข(2) 
 3.1 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

 
นิสิตรหัส 48-55  วงเงินไม่เกิน 48,000 บาทต่อปีการศึกษา  
  หรือไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน 
นิสิตรหัส 56 ขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ต่อปีการศึกษา 
  หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน 

4. ทุนประเภท ค 
 4.1 เสริมค่าใช้จ่ายการศึกษา 
      บางส่วน 

 
ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา 
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18. การศึกษาวิชาทหาร และการผอ่นผนั 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการทหาร (เรียน 

รด.) และการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ดังน้ี 

 1. การจัดตารางเรียนโดยไม่ให้มีวันเวลาเรียนซ้ าซ้อนกับการศึกษาวิชาทหาร ซ่ึง

เป็นไปตามที่ศูนย์การก าลังส ารองก าหนด 

 2. นิสิตที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ให้

ท าการขอผ่อนผันการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร เมื่ออายุ 20 ปี (ค านวณโดยใช้ พ.ศ. 

ปัจจุบัน – พ.ศ. เกิด) 

 3. นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 แล้ว หากได้รับหมายเรียกให้เข้า

รับการฝึกทหารกองหนุนประจ าปี ให้นิสิตย่ืนค าร้องขอผ่อนผันการเรียกฝึกดังกล่าวได้ที่ 

CU Student Corner ชั้ น ใต้ ดิ น  ศาลาพ ระ เกี้ ยว  สอบถามข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่  

www.sa.chula.ac.th เลือกหัวข้อ บริการนิสิต หรือ โทร. 0-2218-7077 
 

 

19. การจา้งนิสิตท างานพิเศษ 
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้การ

พึ่งพาตนเอง ด้วยท างานพิเศษตามโครงการจ้างนิสิตท างานพิเศษ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนและกิจกรรม  เพื่อหาประสบการณ์    

ในการท างาน และเป็นช่องทางในการหารายได้ส าหรับนิสิตที่มีความจ าเป็นทางด้าน

การเงิน อัตราค่าตอบแทน 100 บาทต่อช่ัวโมง นิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อดู

รายละเอียดและยื่นความจ านงสมัครท างานพิเศษได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่ตนสังกัด 

หรือท่ีส านักบริหารกิจการนิสิต ตั้งแต่เปิดภาคเรียนเป็นต้นไป 
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15. การประกนัอบุติัเหต ุ
 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้แก่นิสิต นิสิตทุกคนจะได้รับความ
คุ้มครอง หากประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องยื่นหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล/เงินทดแทน ภายใน
ระยะเวลา 45 วัน นับจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุครั้งน้ัน ๆ 
 1. กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ 
  1.1 ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 
  1.2 ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซ่ึงระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีนิสิตไดจ้่ายไปแล้ว 
 2. กรณีเสียชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุหรือมิใช่ด้วยอุบัติเหตุ 
  2.1 ใบพิสูจน์มรณกรรมจากทางบริษัท จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
   2.1.1 หลักฐานการรู้จักตัวผู้ตาย 
   2.1.2 ถ้อยแถลงของแพทย์ผู้ให้การรักษาขณะมรณกรรม 
   2.1.3 ถ้อยแถลงของผู้รับผลประโยชน์ 
  2.2 ส าเนาบัตรประชาชนของนิสิต 
  2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนิสิต 
  2.4 ส าเนาใบมรณบัตร 
  2.5 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับมรณกรรม (ถ้ามี) 
  2.6 ใบชันสูตรพลิกศพจากสถานีต ารวจ หรือถ้าไม่มีให้ใช้ใบรับรอง 
   การเสียชีวิตจากโรงพยาบาล 
  2.7 หลักฐานใบเสร็จค่าเคลื่อนย้ายศพ (ถ้ามี) 

  สถานท่ีติดต่อ CU Student Corner ช้ันใต้ดิน ศาลาพระเกี้ยว สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.chula.ac.th เลือกหัวข้อ บริการนิสิต หรือ โทร. 0-
2218-7077 

 
 

QR Code fanpage facebook ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
การสอบถามข้อมูลตารางสอนตารางสอบ 

 นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลตารางสอนตารางสอบได้จาก 
https://www.reg.chula.ac.th  เข้ารายการสอบถามข้อมูลตารางสอนตารางสอบ 
โดยเลือกระบบการศึกษา ภาค/ปีการศึกษาท่ีต้องการและใส่รหัสรายวิชาที่นิสิต
ต้องการทราบ 

 
  
  ระบบการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
   - แบบทวิภาค แบ่งออกเป็น ทวิภาค  
    และทวิภาค-นานาชาติ 
   - แบบตรีภาค 
     

 
2560 
 

 
2560 
 

 
2560 
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  รหัสรายวิชา (COURSE NUMBER) เป็นเลขเจ็ดหลักประจ ารายวิชา 
(XXXXXXX) สี่หลักแรกจากทางด้านซ้ายมือเป็นรหัสภาควิชา/เทียบเท่า หลักที่ห้า
เป็นตัวเลขระดับช้ันปีที่รายวิชานั้นจัดสอนหรือบอกฐานะช้ันปีของนิสิตที่ควรจะเรียน 
หลักท่ีหกและเจ็ดบอกล าดับรายวิชา 
  ชื่อย่อรายวิชา 
  ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  จ านวนหน่วยกิต   
  ประเภทของการเรียนการสอนและจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่น 
(LECT 3 HR) หมายถึง รายวิชานั้นมีการเรียนการสอนแบบบรรยาย สัปดาห์ละ 3 
ช่ัวโมง 
  เง่ือนไขรายวิชา (CONDITION)  มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 
   PRER ย่อมาจาก PREREQUISITE   
     หมายถึง รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน 
   COREQ ย่อมาจาก CO-REQUISITE   
     หมายถึง รายวิชาบังคับร่วม 
   CONCUR ย่อมาจาก CONCURRENT 
     หมายถึง รายวิชาควบ 
   C.F. ย่อมาจาก CONSENT OF FACULTY 
     หมายถึง อนุญาตโดยคณะ 
  โดยมีรายละเอียดของแนวปฏิบัติตามค าจ ากัดความของเงื่อนไข
รายวิชา ดังนี ้
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แนวปฏิบัติตามค าจ ากัดความของเง่ือนไขรายวิชา 
1.  รายวิชาท่ีมีรายวิชาท่ีต้องสอบผ่านเป็นเงื่อนไข  (PREREQUISITE)  
 ตัวอย่าง       รายวิชา ข  
   เงื่อนไขรายวิชา :  PRER  ก 
 แนวปฏิบัติ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ข ได้ เมื่อนิสิตเรียน 
   รายวิชา ก มาแล้ว  และได้รับการประเมินผลรายวิชา ก 
   เป็นสัญลักษณ์  A, B+, B, C+, C, D+, D  หรือ S 
2.  รายวิชาท่ีมีรายวิชาบังคับร่วมเป็นเงื่อนไข  (CO-REQUISITE) 
 ตัวอย่าง       รายวิชา ก   
  เงื่อนไขรายวิชา   :  COREQ  ข 
 แนวปฏิบัติ  
  2.1 การลงทะเบียนเรียน  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก ได้ เมื่อ 
   2.1.1 เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ข มาก่อนแล้ว   
    และในรายวิชา ข ได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ 
    A, B+, B, C+, C, D+, D, F, S หรือ U 
   2.1.2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ข พร้อมกับลงทะเบียนเรียน 
    รายวิชา ก 
  2.2 การลดรายวิชา กรณีข้อ 2.1.2 ถ้านิสิตลดรายวิชา ข นิสิต 
    จะต้องลดรายวิชา ก ด้วย 
  2.3 การขอ W กรณีข้อ 2.1.2 ถ้านิสิตขอ W รายวิชา ข นิสิตจะต้อง 
   ขอ W รายวิชา ก ด้วย 
  2.4 การบันทึกข้อมูลในทะเบียนรายวิชา รายวิชา ข ไม่ต้องใส่ 
   เงื่อนไขว่า COREQ ก 
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3.  รายวิชาท่ีมีรายวิชาควบเป็นเงื่อนไข  (CONCURRENT) 
 ตัวอย่าง  รายวิชา ก  
     เงื่อนไขรายวิชา  :   CONCUR ข 

               รายวิชา ข 
    เงื่อนไขรายวิชา  :   CONCUR ก 

 แนวปฏิบัติ  
   3.1 การลงทะเบียนเรียนครั้งแรก นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน 
     รายวิชา ก พร้อมกับลงทะเบียนเรียนรายวิชา ข  หรือในทาง 
     กลับกัน  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ข พร้อมกับ 
     ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ก 

 3.2 การลดรายวิชา   ถ้านิสิตลดรายวิชา ก นิสิตต้องลดรายวิชา ข 
   ด้วย  หรือ ในทางตรงข้าม ถ้านิสิตลดรายวิชา ข    นิสิตต้อง 

     ลดรายวิชา ก  ด้วย 
   3.3 การขอถอนรายวิชา(W)  ถ้านิสิตขอถอนรายวิชา (W)  
     รายวิชา ก นิสิตจะต้องขอถอนรายวิชา (W)  รายวิชา ข ด้วย 
     ในทางตรงข้าม ถ้านิสิตขอถอนรายวิชา (W) รายวิชา ข นิสิต 
     จะต้องขอถอนรายวิชา (W) รายวิชา ก ด้วย 
   3.4 การบันทึกข้อมูลในทะเบียนรายวิชา   ในกรณีที่รายวิชา ก 
     CONCUR กับ รายวิชา ข ให้บันทึกในรายวิชา ข ด้วยว่า 
     CONCUR ก ดังแสดงในตัวอย่างข้างต้น 
   3.5 การเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ ต้องเปิดสอนรายวิชาที่ 
     CONCURRENT ในภาคการศึกษาเดียวกัน 
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   3.6 การลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป   
     3.6.1 กรณีที่นิสิตได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ F  
       ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง (ก หรือ ข) ในภาคการศึกษา 
       ถัดไป นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน เฉพาะรายวิชาที่ 
       ได้รับสัญลักษณ์  F ได้ 
    3.6.2 กรณีที่รายวิชา ก และ รายวิชา ข (ตามตัวอย่างข้างต้น) 
       เป็นรายวิชา เลือก และนิสิตได้รับการประเมินผลรายวิชา ก 
       เป็นสัญลักษณ์  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S ในขณะที ่
       รายวิชา ข ได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ F 
       ในภาคการศึกษาต่อไป นิสิตไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียน 
       เรียนรายวิชา ข  ซ้ า 
    3.6.3 กรณีที่นิสิตได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ F ทั้ง 
       รายวิชา ก และ รายวิชา  ข  ในภาคการศึกษาต่อไป 
       นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดก่อนก็ได้ 
4.  รายวิชาท่ีต้องให้คณะอนุญาตให้เรียน (CONSENT OF FACULTY) 
 ตัวอย่าง  รายวิชา ก  
    เงื่อนไขรายวิชา  :  C.F. 
 แนวปฏิบัติ การลงทะเบียนเรียน นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ก   
    ได้เมื่อนิสิตได้รับอนุญาตจากคณะ  
 อน่ึงเงื่อนไขรายวิชาที่กล่าวมานี้  เป็นเงื่อนไขของการลงทะเบียนเรียน  
ไม่ใช่เงื่อนไขของการประเมินผล 
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  หมายเหตุ  (REMARKS)  จะระบุข้อมูลของนิสิตที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลงทะเบียนเรียนในตอนเรียนนั้นได้  
  1. ระบุสาขาวิชา ช้ันปี หรือ กลุ่มนิสิตที่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ เช่น ระบุว่า ACCOUNTING หมายถึง อนุญาตให้เฉพาะนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี  เท่านั้นลงทะเบียนเรียนได้  
  2. ระบุกลุ่มรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในช่องหมายเหตุ 
(REMARKS) จะระบุดังนี้ 
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์   ระบุว่า  GENED - HU 
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระบุว่า  GENED - SC 
  - กลุ่มสหศาสตร์  ระบุว่า  GENED - IN 
  - กลุ่มสังคมศาสตร์  ระบุว่า  GENED - SO 
  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ระบุว่า  GENED - LA 
 
ค าย่ออ่ืน ๆ ในตารางสอนตารางสอบ เช่น 
 TDF ย่อมาจาก TO BE DECLARED BY THE FACULTY  
  หมายความว่า คณะจะประกาศวันสอบภายหลัง 
 IA ย่อมาจาก INDIVIDUALLY ARRANGED 
  หมายความว่า อาจารย์ผู้สอนจะก าหนดเป็นรายบุคคล 
 AR ย่อมาจาก TO BE ARRANGED 
  หมายความว่า คณะจะก าหนดภายหลัง 
 
 ค า ย่ อ อื่ น ๆ  น อ ก จ า ก นี้ ส า ม า ร ถ เรี ย ก ดู เพิ่ ม เติ ม ได้ จ า ก 
https://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อ อักษรย่อท่ีควรทราบ 
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ภาคผนวก 2 
การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
 

ตามข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
 

ล าดับ 
ท่ี ข้อบังคับฯ ข้อ 

ภาคการศึกษา 
ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1 11.1 

นิสิตท่ีเข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก 
จ าแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง 

0.00-4.00 
สภาพปกติ 

 

(ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา ยังไม่จ าแนกสภาพนิสิต) 

 

2 16.4 
เมื่อมีการจ าแนกสภาพนิสิต 

และได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 
0.00-4.00 
สภาพปกติ 

0.00-1.49 (เร่ิมจ าแนกสภาพนิสิต 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง) (RETIRE) 

 

3 

16.5 

(นับจากวิทยาทัณฑ์ ครั้งท่ี 2) --> 
0.00-4.00 
สภาพปกติ 

1.50-1.79  

   1.50-1.79 1.50-1.79 
  เมื่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 

ท่ีมีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาถัดไป 
ต่ ากว่า 1.80 สองภาคการศึกษา 

ท่ีมีการจ าแนกสภาพนิสิตต่อเน่ืองกัน 

1.80-1.99 
(Pro. 1) (Pro. 2) (Retire) 

4 
0.00-4.00 
สภาพปกติ 

1.50-1.79  

   1.80-1.99 1.50-1.79 1.50-1.79 
 1.80-1.99 

(นับจากวิทยาทัณฑ์ ครั้งท่ี 2) --> (Pro. 1) (Pro. 2) (Pro. 3) (Retire) 
 

5 

16.6 

(วิทยาทัณฑ์ต่ า->สูง สลับกันระหว่างภาคฯ 
นับจากวิทยาทัณฑ์ ครั้งท่ี 2) --> 0.00-4.00 

สภาพปกติ 

1.50-1.79 
 

  1.50-1.79 1.80-1.99 
1.50-1.79  

1.50-1.79 
เมื่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 

4 ภาคการศึกษา ท่ีมีการจ าแนกสภาพนิสิต
ต่อเน่ืองกัน แล้วยังไม่พ้นสภาพวิทยาทัณฑ์ 

1.80-1.99 1.80-1.99 
(Pro. 1) (Pro. 2) (Pro. 3) (Pro. 4) (Retire) 

6 
0.00-4.00 
สภาพปกติ 

1.50-1.79    

  1.80-1.99 
1.50-1.79 1.80-1.99  

1.50-1.79 
(วิทยาทัณฑ์สูง->ต่ า สลับกันระหว่างภาคฯ 
นับจากวิทยาทัณฑ์ ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป) --> 

1.80-1.99 1.80-1.99 1.50-1.79 
(Pro. 1) (Pro. 2) (Pro. 3) (Pro. 4) (Retire) 

 

7 16.7 

เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 
16 ภาคการศึกษา / 4 ปี 
20 ภาคการศึกษา / 5 ปี 
24 ภาคการศึกษา / 6 ปี 

มีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ 
ไม่ครบตามหลักสูตร 
หรือ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  = GPAX < 2.00 

 

8 4.8.1.2 
นิสิตสภาพปกติ 

(นิสิตสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00) 

0.00-4.00 1.80-1.99 1.80-1.99 1.80-1.99 1.80-1.99 > 2.00 
สภาพปกติ (Pro. 1) (Pro. 2) (Pro. 3) (Pro. 4) สภาพปกติ 

CGX < จ ำนวนหน่วยกิตตำมหลักสูตร (Retire) 
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ภาคผนวก 3 
การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากผลการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ตามข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 

ล าดับท่ี ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 137 
พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต (เนื่องจากผลการศึกษา) 

ภาคการศึกษาแรก 
ภาคการศึกษา
ก่อนปัจจุบัน 

*ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

1 (5) 

 

นิสิตทดลองศึกษา 
เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรก 

 ได้แต้มเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 หรือ 

GPA < 3.00 
(Retire) 

  

 ได้สัญลักษณ์ “U”  
ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

“U” 
(Retire) 

  

2 (6) 

 

นิสิตสามัญ 
 ได้แต้มเฉลี่ยรายภาค 

ในภาคการศึกษาแรกฯ ต่ ากว่า 2.50  

GPA < 2.50 
(Retire) 

  

หรือ 
 ได้แต้มเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.50 

 
2.50-2.99 
(Pro.1) GPAX < 2.50 

(Retire) 
3.00-4.00 

3 (7) 

 

นิสิตสามัญได้แต้มเฉลี่ยสะสม 
ตั้งแต่ 2.50 แต่ไม่ถึง 3.00  

ซึ่งเรียกว่า “สภาพวิทยาทัณฑ์”  
เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 

 
2.50-2.99 
(Pro.1) 

2.50-2.99 
(Retire) 

4 (8) 
 

ได้รับสัญลักษณ์ “U” สองครั้ง  
ในการสอบประมวลความรู้ 

 
“U”  

(ครั้งท่ี 1) 
“U” (ครั้งที่ 2) 

(Retire) 

5 (9) 
 

ได้รับสัญลักษณ์  “U” สองครั้ง  
ในการสอบวัดคุณสมบัติ 

 
“U” 

(ครั้งท่ี 1) 
“U” (ครั้งที่ 2) 

(Retire) 

6 (10) 

 
เมื่อไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

[ข้อ 56 (2) นิสิตสามัญไม่เต็มเวลาต้อง
ลงทะเบียนเรียนฯ  

ไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคฯ] 

ข้อ 92 (1) มหาบัณฑิตภายใน 2 ปี Retire (ภาคฯ ปลาย ปท่ีี 2) 
ข้อ 92 (2) ดุษฎีบัณฑิตภายใน 3 ปี Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 3) 

ข้อ 92 (3) ดุษฎีบัณฑิต (แบบต่อเน่ือง) สอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อใดก็ได้ 

-- 

ข้อ 92 (4) นิสิตไม่เต็มเวลา 
 มหาบัณฑิต ภายใน 3 ปี  
   [1.5 เท่าของ (1)] 

Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 3) 

 ดุษฎีบัณฑิต ภายใน 4.5 ปี 
   [1.5 เท่าของ(2)] 

Retire (ภาคฯ ต้น ปีท่ี 5) 
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ล าดับที่ ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 137 
พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต (เนื่องจากผลการศึกษา) 

ภาคการศึกษาแรก 
ภาคการศึกษาก่อน

ปัจจุบัน 
*ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

7 (11) 

 
เม่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับ 

อนุมัติฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

[ข้อ 56 (2) นิสิตสามัญไม่เต็มเวลา 
ต้องลงทะเบียนเรียนฯ  ไม่เกิน  

6 หน่วยกิตต่อภาคฯ] 

ข้อ 92 (1) มหาบัณฑิตภายใน 2 ปี Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 2) 
ข้อ 92 (2) ดุษฎีบัณฑิตภายใน 3 ปี Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 3) 
ข้อ 92 (3) ดุษฎีบัณฑิต (แบบต่อเน่ือง) 
ได้รับอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนสอบวิทยานิพนธ ์[ข้อ 97(2)] 

เมื่อครบ 60 วันแล้ว สอบ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน Retire 
ตามข้อบังคับฯ 137 (13) 

ข้อ 92 (4) นิสิตไม่เต็มเวลา 
 มหาบัณฑิต ภายใน 3 ปี 
   [1.5 เท่าของ (1)] 

Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 3) 

 ดุษฎีบัณฑิต ภายใน 4.5 ปี  
   [1.5 เท่าของ(2)] 

Retire (ภาคฯ ต้น ปีท่ี 5) 

8 (12) 
เมื่อการประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ฯ 

ได้สัญลักษณ์ “U” ติดต่อกันสอบครั้ง  “U” ครั้งท่ี 1 
“U” ครั้งท่ี 2 

(Retire) 

9 (13) นิสิตสอบวิทยานิพนธ์ “ตก”   
ผลสอบวิทยานิพนธ์ 

ไม่ผ่าน (Retire) 

10 (๑๔) 

เม่ือลงทะเบียนเรียนครบระยะเวลา
การศึกษา 

ที่ก าหนดฯ แต่ยังไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ 

หมวด 2 ส่วนที่ 2 ระยะเวลาการศึกษา  

ข้อ 15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ระยะเวลาการศึกษา 
เกินระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 

Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี x) 

ข้อ 16 ปริญญามหาบัณฑิต 
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา 
เกิน 4 ปีการศึกษา 

Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 4) 
ข้อ 17 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 
 

 (1) ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต 

ระยะเวลาการศึกษา 
เกิน 6 ปีการศึกษา 

Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 6) 

 (2) ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต 

ระยะเวลาการศึกษา 
เกิน 8 ปีการศึกษา 

Retire (ภาคฯ ปลาย ปีท่ี 8) 

  



จท95จท95  
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต 
ส านักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์วัลภา  ประกอบผล ผู้อ านวยการและนายทะเบียน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์  สุรฤกษ์ รองผู้อ านวยการ 
 

 คณะผูจ้ัดท า 
 นางสาวนิตยา  วงษ์สถิตย์ ผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนนิสิต 

 นางอรนารถ  จันทร์ศุภฤกษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

 นางสาววรรณิตา  วิไลวรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

 นางสาวสุมิตรา  ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 

 นางปราณีต  ตันมณี  หัวหน้ากลุ่มภารกิจตารางสอนตารางสอบ 

 นางภัทศุตะนันท์  อ่ าเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนประวัติ 

 นางน้ าทิพย์  ตั้งวรชัย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนการศึกษา 
 

 ผู้จัดท าต้นฉบับ 
 นางรุ่งรวี  แลตรง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

 นางสาวบุษบา  ชื่นจิตต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

  

******************************************  


