
บันทึกขอความ 

สวนงาน  กลุมภารกิจบริการบัณฑิตศึกษา  ฝายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาฯ  โทร. 83753 
ที่ อว 64.25/3455 วันที่  23 สิงหาคม 2564  
เรื่อง แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาโดยไมนับเวลา  เนื่องจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
        และการยกเวนการชําระคารักษาสถานภาพการเปนนิสิตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 

เรียน  คณบดีทุกคณะ/วิทยาลยั/ผูอํานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทกุหลักสูตร 

 ดวยที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี  16/2564 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณาเร่ืองการลาพัก
การศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดวยเหตุจําเปนท่ีไมสามารถเขาเรียน/เขาใช
หองปฏิบัติการเพ่ืองานวิจัยไดเนื่องจากมหาวิทยาลัยปดสถานท่ีทําการอันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือไมสามารถเก็บขอมูลในภาคสนามเพ่ือการวิจัยหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร รวมถึงการรักษาสถานภาพนิสิต
ระหวางรอตีพิมพผลงาน/สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑของมหาวิทยาลัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2564 แลวมีมติ ดังนี้ 
  1. กรณีการลาพักการศึกษาดวยเหตุจําเปนท่ีไมสามารถเขาเรียน/เขาใชหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัยไดเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยปดสถานที่ทําการอันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไมสามารถเก็บ
ขอมูลในภาคสนามเพื่อการวิจัยหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นสมควร ใหดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1 นิสิตที่ประสงคจะขอลาพักในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ดวยเหตุดังกลาว ใหยื่น  
คํารอง (จท 49) ใหอาจารยที่ปรึกษาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564   
   1.2 อาจารยที่ปรึกษาเสนอคํารองของนิสิตตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา หากเปน  
เหตุจําเปนขางตนใหนายทะเบียนคณะเสนอคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
   1.3 สวนงานนําเสนอรายชื่อนิสิต หลักสูตรที่สังกัด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณ าอนุมัติ 
การลาพักการศึกษาโดยไมนับระยะเวลาศึกษาและการยกเวนคารักษาสถานภาพการเปนนิสิตภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564   
   1.4 บัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจงสํานักงานการทะเบียนและสวนงาน  
ที่เกี่ยวของเพ่ือทราบและปฏิบัติตอไป 
 2. กรณีการรักษาสถานภาพนิสิตระหวางรอตีพิมพผลงาน/สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
เพื่อขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ใหดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 นิสิตยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนิสิตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (จท 32) 
ใหอาจารยที่ปรึกษาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564   
   2.2 อาจารยที่ปรึกษาเสนอคํารองของนิสิตตอหัวหนาภาควิชาและ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา แลวนายทะเบียนคณะเสนอคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
   2.3 สวนงานนําเสนอรายชื่อนิสิต หลักสูตรที่สังกัด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
การยกเวนคารักษาสถานภาพการเปนนิสิตภายในวันที่ 15 กันยายน 2564   
  2.4 บัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจงสํานักงานการทะเบียนและสวนงาน  
ที่เกี่ยวของเพ่ือทราบและปฏิบัติตอไป 

  

















ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  8/2564 วันท่ี 19 สิงหาคม 2564 
ไดพิจารณาแนวปฏิบัติดังกลาวและมีมติเห็นชอบ ซึ่งไดเสนออธิการบดีวินิจฉัยและไดรับอนุมัติแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก . ใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค  COVID-19 
ตอการทําวิจัยหรือการเก็บขอมูลวิจัย สามารถลาพักการศึกษาโดยไมนับระยะเวลาศึกษา ในภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา 2564 ได โดยใหดําเนินการตามขอความในขอ 107 (6) และขอ 108 วรรคสี่ แหงขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2561 และขอ 136 วรรคทาย แหงขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 ทั้งน้ี อธิการบดีเคยวินิจฉัยแลววากรณีการลาพัก
การศึกษาโดยผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรค COVID-19 เปนเหตุสุดวิสัยท่ีอนุมัติใหนิสิตลาพัก
การศึกษาโดยไมนับเวลาได โดยสิ้นสุดที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

ข. ระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามขอ ก. มิใหนํามานับรวมเปนระยะเวลาที่ตอง
ดําเนินการที่ เกี่ยวของกับการสอบโครงรางวิทยานิพนธและการสอบวัดคุณสมบัติ โดยยกเวนบังคับใชขอค วาม 
ในขอ 66 และขอ 69 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 และ  
ขอ 85 และ ขอ 92 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 

ค. นิสิตที่ลาพักการศึกษาตามขอ ก และนิสิตที่ขอรักษาสถานภาพนิสิตระหวางรอตีพิมพผลงาน/สอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ใหยกเวนคารักษาสถานภาพ  
การเปนนิสิตตามอัตราในขอ 4 (7) แหงประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ
สําหรับนิสิต พ.ศ.2562 

ทั้งนี้ หากคณะ/สวนงานมีขอสงสัยหรือมีความประสงคขอรับคําปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 082-330-2988
หรืออีเมล ethesis.grad@gmail.com 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธแกผูเกี่ยวของตอไป จักขอบคุณยิ่ง 

                                     (รองศาสตราจารย ดร.ธรรมนญู หนูจักร) 
                                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สํานาเรียน : ผูอํานวยการสํานักงานการทะเบียน เพื่อโปรดทราบ 
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