คํารองขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา
เรียน คณบดี / ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
ขาพเจา ( นาย/นาง/นางสาว )__________________________________________________ เลขประจําตัวนักศึกษา ________________________
เปนนักศึกษาระดับ r ประกาศนียบัตร r ปริญญาตรี r บัณฑิตศึกษา สังกัดหลักสูตร___________________________________________
สํานักวิชา_____________________________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม ( GPAX ) _______________ มีความประสงคขอลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ __________________________________ รวม ____________ ภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษานักศึกษา r ไดลงทะเบียนเรียน r ไมไดลงทะเบียนเรียน

ขอลาพักการศึกษา
ขอลาพักการศึกษาเนื่องจาก
r ไมลงทะเบียนเรียน
r ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน ( แนบสําเนาหนังสือรับรองการไดรับทุน )
r ปวย ตองพักรักษาตัวเกินกวา 3 สัปดาห ( ตองแนบใบรับรองแพทย )
r มีความจําเปนสวนตัว (โปรดระบุเหตุผล)________________________
______________________________________________________
( ตองศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา GPAX ระดับประกาศนียบัตร/
ปริญญาตรี ไมนอยกวา 2.00 ระดับบัณฑิตศึกษา ไมตา่ํ กวา 3.00 ยกเวนหลักสูตรที่
ทําวิทยานิพนธอยางเดียว ไมกําหนดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม )

r ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
( แนบสําเนาหนังสือเรียกตัว )
r เหตุสุดวิสัยหรืออื่นๆ เนื่องจาก _____________________________
_____________________________________________________

รักษาสภาพการเปนนักศึกษา
r ลาพักการศึกษา
r ถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษา เปนเวลา ____ ภาคการศึกษา
คือภาคการศึกษาที่ ___/____ ถึงภาคการศึกษาที่ ___/_____
r ลงทะเบียนเรียนครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด
แตกระบวนการเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)
r ลงทะเบียนเรียนครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด แตกระบวนการ
เรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress) หรือยังอยูในระหวางการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ สารนิพนธ โครงงาน การศึกษาอิสระ หรือ
รอสอบประมวลความรู
• สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษาอิสระแลว
ในภาคการศึกษาที่ _______เมื่อวันที่ _____________
• ลงทะเบียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน/การศึกษา
อิสระครบถวนในภาคการศึกษาที่ _________
• ขณะนี้อยูระหวางทําเลมวิทยานิพนธ

( ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร )
กรณี นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นคํารอง ศูนยบริการการศึกษาจะดําเนินการถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาดังกลาว
ในระหวางที่ลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ขาพเจาอาศัยอยู บานเลขที่ ____ หมูที่ _____ ซอย ________ถนน ______________________
ตําบล/แขวง _____________________ อําเภอ/เขต _____________________ จังหวัด _______________________รหัสไปรษณีย ________________
ลงชื่อนักศึกษา _________________________________________
( ________________________________________ )
วันที่ _________________________________________

หมายเหตุ หากคํารองมีปญหาสามารถติดตอนักศึกษาไดที่ โทรศัพท __________________________________________________________
• ผลการพิจารณาของคณบดี / หัวหนาสาขา /
u ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
___________________________________________________
___________________________________________________
ลงชือ่ _____________________________________
( _____________________________________ )
วันที่ _____________________________________
Ž เจาหนาทีศ่ ูนยบริการการศึกษา
r นศ. ไมไดลงทะเบียนเรียน
r นศ. ลงทะเบียนเรียน และไดถอนทุกรายวิชาแลว

ลงชื่อ _____________________________________
( ___________________________________ )
วันที่ _____________________________________
ประกาศใชวันที่ 25 กันยายน 2560

กรณีเหตุสดุ วิสยั ไดผา นมติคณะกรรมการประจําสํานักวิชา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ครั้งที_่ _________ ลงวันที่ ______________

r อนุมัติ
r ไมอนุมัติ เนื่องจาก _______________________________

ลงชื่อ ______________________________________
( _____________________________________ )
วันที่ _______________________________________
• สวนการเงินและบัญชี ( ชําระเงินที่ธนาคารออมสิน สาขา ม.วลัยลักษณ )
r ชําระคาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ _____ / ______เรียบรอยแลว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ______ / ______ ลงวันที่ _____________
r ชําระคารักษาสภาพ จํานวน ____ ภาค เปนเงินจํานวน ______ บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที_่ _____ / ______ ลงวันที่ _____________

ลงชื่อ _____________________________________
( ___________________________________ )
วันที่ ____________________________________
หนา 1/2

โปรดอานคําชี้แจงดานหลัง è

• ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา

‘ เจาหนาทีศ่ ูนยบริการการศึกษา

r รับทราบ และอนุญาตใหดําเนินการตามคํารอง
r อืน่ ๆ __________________________________________
ลงชื่อ ______________________________________
( _____________________________________ )
วันที่ _______________________________________
ประกาศใชวันที่ 25 กันยายน 2560

r บันทึกสถานะรายภาค (11 รักษาสภาพการเปนนักศึกษา)
r บันทึกสถานะรายภาค (13 ลาพักและรักษาสภาพการเปนนักศึกษา)
r อืน่ ๆ ___________________________________________
ลงชื่อผูบันทึก ________________________________
( ______________________________ )
วันที่ _______________________________
หนา 2/2

การยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา
ขั้นตอน
1. นักศึกษากรอกคํารองใหครบถวนสมบูรณ พรอมลงลายมือชือ่
2. นักศึกษาดําเนินการคํารอง ชองหมายเลข 1 – 4 แลวนําคํารองสงทีศ่ ูนยบริการการศึกษา
ระเบียบการลาพักการศึกษา
1. กรณีขอลาพักการศึกษา เนื่องจากปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําสัง่ แพทยเปนเวลานานเกินกวา 3 สัปดาห
ตองแนบใบรับรองแพทย ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
2. นักศึกษาทีไ่ มลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ หากประสงคจะลาพักการศึกษา จะตองยื่นคํารองขอลาพัก
การศึกษา ภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแตวนั เปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ แลว หากประสงคจะลาพักการศึกษา จะตองยื่นคํารองขอลาพัก
การศึกษา ภายใน 9 สัปดาหแรกของภาคการศึกษานัน้ ยกเวนกรณีนักศึกษามีเหตุสุดวิสัย
4. เมื่อไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาแลว นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,000 บาท ตอ 1 ภาคการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่เขาศึกษา กอนปการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2556 ไมเกินภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ดังนี้
1. ขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
2. ขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ครั้งตอๆ ไป เก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกทุกภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 500 บาท
ยกเวน กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและไดชาํ ระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ไมตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพ
5. การอนุมัติใหลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยอนุมัติใหครัง้ ละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา ถานักศึกษายังมีความจําเปน
ตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหม
6. เมื่อนักศึกษาลาพักการศึกษาจนครบตามเวลาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษา จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา
ผานระบบออนไลน โดยนักศึกษาสามารถยื่นคํารองผานระบบบริการการศึกษา และคณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากคณบดี จะเปนผูอนุมัตคิ ํารองแกนักศึกษาผานระบบเชนกัน โดยนักศึกษาตองดําเนินการกอนกําหนดวัน
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะกลับเขาศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห

