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การลงทะเบียนเรียน 
การลงทะเบียนเรียนเป็นกิจกรรมหลักส าคัญท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการด้วนตนเองทุกภาค

การศึกษา ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา โดยจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการและขั้นตอน

ของการลงทะเบียนเรียนอย่างรอบคอบและปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาท่ีถูกต้อง

และสมบูรณ์เท่านั้นมหาวิทยาลัยจึงสามารถรับลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาได้และจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเอง

ในการได้รับเอกสารการสอน ข่าวสารข้อมูล และการได้รับบริการด้านอื่นๆ อีกด้วย 

       มหาวิทยาลัยจะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาที่ยังคงมีสถานภาพเป็น

นักศึกษาซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหรือลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น 

 

แนวปฏิบตัใินการลงทะเบียนเรียน 
 

1. นักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกท่ีสมัครเข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับส่งใบสมัคร

และหลักฐานประกอบการสมัครภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

         2. นักศึกษาเก่าจะต้องลงทะเบียนแต่ละกิจกรรมภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามปฏิทิน

การศึกษาประจ าปี มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 

         3. นักศึกษาเก่าที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องลาพักการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยและต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

         4. ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาค

การศึกษาพิเศษ 

         5. การสั่งซื้อวัสดุการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดๆ เป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษา

ปัจจุบันต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียนเรียน

ให้ ส่วนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจากภาคการศึกษาที่ผ่านมาในสถานภาพนักศึกษาเดียวกัน เมื่อลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาดังกล่าวใหม่ในภาคการศึกษาถัดไปไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาใหม่ 

         6. ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนใหม่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงใหม่ นักศึกษาจะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาใหม่ด้วย 

เนื่องจากในการสอบชุดวิชาดังกล่าวจ าเป็นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา

สาระในเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงใหม่ 
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         7. การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 3 ชุดวิชา (รวม 18 

หน่วยกิต,1 ชุดวิชา เท่ากับ 6 หน่วยกิต) และ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาพิเศษ หากไม่ประสงค์

จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาใด (ภาคปกติ) จะต้องด าเนินการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วยเพ่ือ

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ หากไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนไม่ต้องลา

พักการศึกษา 

         8. การเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียน ให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตรที่

ต้องศึกษา แนวทางการเปิดสอน(เปิดสอนหรือไม่) และตรวจสอบวัน เวลาสอบจากตารางสอบ เพื่อไม่ให้วัน 

เวลาสอบ ของชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนแต่ละชุดวิชาตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าสอบได้

เพียงคาบละ 1 ชุดวิชาเท่านั้น 

         9. การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ ที่เปิด

สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้ทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ 

               ก. เป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 

               ข. เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืนๆ ในหลักสูตรที่เรียน 

               ค. ชุดวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ 

         10. การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ สามารถลงทะเบียนได้เมื่อเป็นภาคการศึกษา

สุดท้ายของหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษาเท่านั้น หรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาเพียง 1 - 3 ชุดวิชาสุดท้าย

ของหลักสูตร (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย) หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะไม่รับ

ลงทะเบียนให้และจะแจ้งให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงชุดวิชาลงทะเบียนใหม่แทนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อ

นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้

นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดต่อไป ทั้งนีัั นักศึกษาจะต้องช าระค่าที่พักและ

ค่าอาหารในระหว่างการอบรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับการแจ้งให้เข้ารับการอบรม 

         11. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะขอ

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นชุดวิชาอ่ืนๆ ไม่ได้ แต่สามารถขอถอนชุดวิชานั้นๆ ออก และเพ่ิมชุดวิชาที่ต้องการ

เข้าไปแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาของการเพ่ิม – ถอนชุดวิชาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 

ขั้นที่ 1 

ตรวจสอบก าหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนจากปฏิทินการศึกษา 

 

ขั้นที่ 2 

เลือกชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน 

 

ขั้นที่ 3 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องช าระในการลงทะเบียนเรียน 

 

ขั้นที่ 4 

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนลงในแบบฟอร์ม

วางแผนการลงทะเบียนเรียน 

 

ขั้นที่ 5 

เลือกวิธีลงทะเบียนเรียนและช าระเงิน ได้ที่ 

1. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  
2. ช าระเงินผ่านบริการเครื่อง ATM 
3. ช าระเงินผ่านไปรษณีย์ บริการ Pay at Post  
4. ช าระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
5. ช าระเงินด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/calendar
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/regform
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/regform
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/adre/form/regform.html
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/adre/form/regform.html
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โปรแกรมการจ าลองลงทะเบียนเรียน 
 

1. เลอืก หัวข้อบริการนักศึกษา 
 

 
 

2. กรอกขอ้มูลนกัศึกษา 
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3. เลือกชุดวชิา 
 

 
 

4. ยนืยนัการลงทะเบียน 
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5. สร้างแบบฟอร์มเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม 
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การเพิม่ชุดวชิา 
การเพ่ิมชุดวิชา เป็นการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วในภาค

การศึกษาเดียวกัน ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการช าระเงินเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน เพียงแต่นักศึกษาไม่ต้อง

ช าระค่าบ ารุงการศึกษา 500 บาท เนื่องจากนักศึกษาได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน

ประจ าภาคการศึกษาแล้ว ดังนั้น ขอให้ศึกษาขั้นตอนของการเพิ่มชุดวิชา เช่น การเลือกชุดวิชา, การค านวณ

จ านวนเงินที่ต้องช าระ และการเลือกวิธีการช าระเงิน เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มชุดวิชามีแนวปฏิบัติและข้ันตอนดังนี้   

 

แนวปฏิบตัใินการเพิม่ชุดวชิา 
 

1.นักศึกษาสามารถเพ่ิมชุดวิชาได้เฉพาะภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา และลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เท่านั้น 

         2.นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 ชุดวิชา จึงสามารถลงทะเบียน

เพ่ิมชุดวิชาได้และเมื่อรวมกับการลงทะเบียนเรียนแล้วต้องไม่เกิน 3 ชุดวิชาในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเพ่ิม

ชุดวิชา 

         3.มหาวิทยาลัยไม่รับลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาที่ซ้ ากับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว และหากการเพ่ิม

ชุดวิชาซ้ ากับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขและเปลี่ยนชุดวิชาต่อไป 

         4.นักศึกษาจะเพ่ิมชุดวิชาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้

นักศึกษาเพ่ิมชุดวิชาก่อนก าหนดระยะเวลาของการเพ่ิมชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษา เนื่องจากจะท าให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนในการจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย 

         5.นักศึกษาต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อมูลการเพ่ิมชุด

วิชาของนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว 

         6.การช าระค่าวัสดุการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก นักศึกษาต้องช าระค่าวัสดุ

การศึกษาเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน 

         7.การเพ่ิมชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาเลือกเสรีและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ

ลงทะเบียนเรียน 

         8.ไม่อนุญาตให้เพ่ิมชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เว้นแต่เป็นการขอเพ่ิมชุดวิชาเพ่ือ

เข้าสอบในภาคทฤษฎีอย่างเดียว โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว 

       9.นักศึกษาต้องด าเนินการเพิ่มชุดวิชาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเปิดภาค

การศึกษา ซึ่งจะก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
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ขั้นตอนของการเพิม่ชุดวชิา  
 
   1.ตรวจสอบชุดวิชาและตารางสอบประจ าภาคการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้ลงทะเบียนเรียนเกิน 3 ชุด
วิชา หรือลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาในชุดวิชาที่มีการสอบในวันและเวลาเดียวกันกับชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หรือ
ลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชาในชุดวิชาที่ซ้ ากับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว 
         2.กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) หรือ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านบริการ Pay at Post (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกท่ีนี่ ) โดยระบุชนิดของการ
ลงทะเบียนในช่อง (2) เป็นหมายเลข 2 หมายถึง การเพ่ิมชุดวิชา 
         3.นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการช าระเงินในการเพ่ิมชุดวิชาเช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน กล่าวคือ 
ช าระโดยระบบ TELEBANK (ระบบกรุงไทยเทเลแบงค์), ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี
อยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธกส), ช าระผ่านบริการระบบ Pay at Post ณ ที่ท าการไปรษณีย์ 
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การลาพกัการศึกษา 
 

  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย หากนักศึกษาไม่ประสงค์

จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ต้องลาพักการศึกษา โดยการช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษา

ละ 500 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ เอาไว้ โดยมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนการลา

พักการศึกษา ดังนี้ัั       

           

            แนวปฏิบัติในกำรลำพักกำรศึกษำ           

 

         1.นักศึกษาสามารถขอลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และต้องด าเนินการ

ภายในก าหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค า

ร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป 

         2.ระยะเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสูตร 

         3.นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษา เพ่ือรักษาสถานภาพการ

เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา 

         4.นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษา ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 

         5.เมื่อหมดระยะเวลาตามข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและ

ไม่ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น และจัดส่งหนังสือ เรื่อง “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” ให้นักศึกษา

ทราบ โดยนักศึกษาจะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

         อนึ่งหากนักศึกษาได้รับหนังสือ เรื่อง “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” จะท าให้มีผลกระทบต่อการ

ลงทะเบียนเรียน การได้รับเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไปล่าช้ากว่าปกติและถ้าลาพัก

การศึกษาล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

         6.นักศึกษาท่ีไม่ได้ลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547ข้อ 19(5) ก าหนดไว้ 
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      ขั้นตอนของกำรลำพักกำรศึกษำ      

 

         1.กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก

ที่นี ่) หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านบริการ Pay at Post (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ ) โดยระบุชนิด

ของการลงทะเบียนในช่อง (2) เป็นหมายเลข 5 หมายถึง การลาพักการศึกษา พร้อมทั้งระบุปีการศึกษา (ช่อง 

(3), ภาคการศึกษา (ช่อง (4) ที่ต้องการลาพักการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

         2.นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการช าระเงินในการลาพักการศึกษา กล่าวคือ ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

(ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธกส) หรือช าระผ่านบริการระบบ Pay at Post ณ ที่ท าการ

ไปรษณีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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คู่มอืลงทะเบยีนเรียนฯ 
 

  

 
 

เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนตามชุดวิชาในโครงสร้างของตนได้อย่างถูกต้อง 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_enrollanddrop2
551.pdf 
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view2.html 
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view3.html 
http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147 
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed?page=home 
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/e_counselor/index.html 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_enrollanddrop2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/pages/regulations/reg_files/rule_enrollanddrop2551.pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view2.html
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/uploads/view3.html
http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed?page=home
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/e_counselor/index.html

