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ประวัติสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานั ก ส งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ยน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษมใน
ปจจุบัน เดิมเปนหนวยงานของวิทยาลัยครูจันทรเกษมทําหนาที่จัดตารางสอนและตารางสอบ
ยังไมมีชื่อเรียกเปนทางการจนกระทั่ง พ.ศ. 2508 อาจารย พงศอินทร ศุขขจร มาดํารง
ตําแหนงอาจารยใหญวิทยาลัยครูจันทรเกษม โดยมีอาจารยวิภาวี ประพันธโยธิน เปนผูชวย
อาจารยใหญฝายวิชาการ ทานไดจัดตั้งศูนยวิชาการขึ้นเพื่อประสานงานดานการจัดการเรียน
การสอน โดยมี ดร.สุวรรณ นาคพนม เปนหัวหนาตอมา พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) บังคับใชมีผลใหเกิดหนวยงานใหมขนึ้ โดยศูนยวิชาการฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ฝายหองสมุดและฝายทะเบียน รวมเปนหนวยงานเดียวกันเรียกชื่อเปนทางการ
วา “สํานักสงเสริมวิชาการ” โดยมี ผศ.กัมพล นรพัลลพ เปนหัวหนาสํานัก แยกฝาย
งานเปน 5 ฝาย คือ ฝายเลขานุการ ฝายแผนการเรียน ฝายทะเบียนและประเมินผล
ฝายเทคโนโลยีและฝายหองสมุด
ในป พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติ สถาบั นราชภั ฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช มีผลให
“วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปลี่ยนเปน “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ซึ่งมีการปรับโครงสราง
ของสํานักใหม โดยใหมีโครงสราง 3 หนวยงาน คือ ฝายเลขานุการ ฝายหลักสูตรและแผนการ
เรี ย น และฝ า ยทะเบี ย นและวั ด ผล มี ภ ารกิ จ ด า นการเรี ย นการสอน ด า นทะเบี ย นและ
ประมวลผลการเรี ย นนั กศึ กษา บริ การข อมู ล สารสนเทศ และให คํ าปรึ กษาทางด านการ
สงเสริมวิช าการแกนักศึกษา ต อมาไดรับ พระกรุณาโปรดเกล า ฯ ให เปน “มหาวิทยาลัย ”
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ซึ่งมีการปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยไดรับการปรับเปลี่ยน
ชื่ อเป น “สํ านั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น” แบ ง โครงสร า งเป น 3 หน วยงานคื อ
สํ านั ก งานผู อํานวยการ กลุ ม งานประมวลผล กลุ ม งานมาตรฐานวิ ช าการ มี ห น า ที่ เ ป น
หน ว ยงานกลางที่ จั ด ระบบและบริ ก ารวิ ช าการ ตั้ ง แต รั บ นั ก ศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษา
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาและงานวิชาการ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา
“ระบบงานทันสมัย รวมใจใหบริการ คุณภาพงานประทับใจ”

วิสัยทัศน
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนรูและการบริหารจัดการ

พันธกิจ
1. เปนศูนยกลางในการสนับสนุนกระบวนการ การผลิตบัณฑิตพรอมทั้งขยายโอกาสทาง
การศึกษาแกบุคคลทั่วไป
2. เปนศูนยกลางขอมูลที่ทันสมัยโดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานดานวิชาการและงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ
3. สรางองคความรูดานวิชาการและเผยแพรสูสาธารณชน
4. ดําเนินการดานทะเบียนประวัติและประมวลผลการศึกษา และออกเอกสารทางการศึกษา
อยางถูกตอง
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบริการของหนวยงาน
6. การอํานวยการและการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๘
--------------------------

ระเบียบขอบังคับ
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่นักศึกษาควรรู

โดยที้เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ๐ “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่ไดกํา หนดไวแลว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชของบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนไปตาม
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เงื่อนไข สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคลแตละกลุม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศั กยภาพ ความพร อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุ คคลประสบการณ สั งคม
สภาพแวดลอม สื่อ หรือ แหลงความรูอื่น ๆ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การนําผลการเรียน หรือผลการศึกษาจาก
การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย มาใช เ พื่ อ การสํ า เร็ จ
การศึกษาโดยไมตองศึกษาวิชานั้นอีก
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอ ๕ ให อ ธิก ารบดีเ ป น ผูรั ก ษาการตามข อ บังคั บ นี้ และมีอํ า นาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัย

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ใหมีการเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได
ขอ ๗ การเทียบโอนผลการเรียนมี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) การโอนผลการเรียน หมายถึง การนําคาระดับคะแนนและหนวยกิตของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ที่ใช
หลักสูตรเดียวกันหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
(๒) การยกเวนการเรียน หมายถึง การนําผลการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก

ขอ ๘ รายวิชาการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่จะนําผลการเรียนมาเทียบ
โอนผลการเรีย นต องสอบไดมาแล วไมเกิ น ๑๐ ป นับถึ งวั นที่เ ขาศึ กษาโดยนั บจากวั นสํา เร็ จ
การศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดทายที่มีผลการเรียน
ผลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ จ ะนํ า มายกเว น การเรี ย นจะต อ งเป น ผล
การศึกษาที่ไดศึกษาหรือที่มีประสบการณ
ขอ ๙ การเทียบโอนผลการเรียนตองเสนอเอกสารหลักฐานและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาที่ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นมี ห น าที่ ต อ งพิสู จ น ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ ต น ได
เรียนรูตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหถูกตองชัดเจนและครบถวน
ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนใหถือ
เกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาการเทียบโอน ๒๒ หนวยกิตนับเปน ๑ ภาค
เรียนเศษที่เหลือไมนอยกวา
(๒) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาการเทียบโอน ๙ หนวยกิตนับเปน ๑ ภาค
เรียนเศษที่เหลือไมนอยกวากึ่งหนึ่งนับเปน ๑ ภาคเรียน
(๓) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเทียบโอน ๑๒ หนวยกิตนับเปน ๑ ภาคเรียนเศษ
ที่เหลือไมนอยกวากึ่งหนึ่งนับเปน ๑ ภาคเรียน
ขอ ๑๑ นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
อยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ ๑๒ การเทียบโอนผลการเรียนตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด

หมวด ๒
การโอนผลการเรียน
ขอ ๑๓ เงื่อนไขการโอนผลการเรียน
(๑) รายวิชาที่ขอโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาเดียวกันตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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(๒) การโอนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่ศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอ
โอน
(๓) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ขอบังคับวาดวยการประเมินผลการศึกษา
(๔) การโอนผลการเรียนนําคาระดับคะแนน และหนวยกิตที่โอนมาคํานวณคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได
(๕) นักศึกษาที่ไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม
(๖) ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการโอนผลการเรียน

หมวด ๓
การยกเวนการเรียน
ขอ ๑๔ เงื่อนไขการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบ
(๑) เปนรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในระดับเดียวกันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวน
(๓) เปนรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือเทียบเทา สําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา สําหรับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) การศึกษาระดับปริญญาตรีขอยกเวนไดไมเกินสองในสามของจํานวนหนวย
กิตรวมของหลักสูตรที่ขอยกเวน การศึกษาขอยกเวนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนรวม
ของหลักสูตรที่ขอยกเวน
(๕) รายวิชาที่นํามาขอบกเวนการเรียนจะไมคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองมาศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ใหไดรับการยกเวนรายวิชา
กลุมวิชากลุมวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไมตองศึกษารายวิชาในกลุมวิชานี้อีกโดยไมนํา
เงื่อนไขขอ ๘ และขอ ๑๔ (๓) มาพิจารณา

นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนตามวรรคแรก ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวม
ในเกณฑสําเร็จการศึกษาโดยไมตองบันทึกผลการเรียน
(๗) รายวิชาใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการยกเวนการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ
ขอ ๑๕ เงื่อ นไขในการเว น การเรี ยนจากการศึ ก ษานอกระบบ หรือ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย
(๑) รายวิชาประมวลความรูหรือมวลประสบการณที่นํามาขอยกเวนการเรียนตองมี
เนื้อหาสาระสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเวนและเปนความรูระดับ
เดียวกันกับหลักสูตรที่ขอยกเวน
(๒) ใหคณะกรรมการประจําคณะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินและแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อยกเวน
(๓) ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C ในระดับปริญญาตรี และ
ไมต่ํากวาระดับคะแนน B ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะไดรับการยกเวน
(๔) รายวิชาที่ไดรับการยกเวนจะไมนําผลการประเมินมาคํานวณคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
(๕) การศึกษาระดับปริญญาตรีขอยกเวนไดไมเกินสองในสามของจํานวนหนวยกิต
รวมของหลักสูตรที่ขอยกเวน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอยกเวนไดไมเกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรขอยกเวน
(๖) ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอ ๑๖ นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

9

10

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดแกไขขอบังคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงออกขอบังคับ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๔ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอความในขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับ
นี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณะ” หมายความวา คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยการศึกษา วิทยาลัย
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

“สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด หรือ
หัวหนาสวนราชการอื่นที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารย ที่ ป รึ กษา” หมายความว า คณาจารย ป ระจํ าสาขาวิ ช า หรื อ บุ ค คล ที่ ค ณบดี
แตงตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล สนับสนุน
ทางวิชาการ ดูแลความประพฤติ และมีสวนชวยประเมินความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
“ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
“วิ ท ยาเขต” หมายความว า เขตการศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค ณะ สถาบั น สํ านั ก
วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวน
ราชการขึ้นไป ตั้งอยูในเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในวันทําการปกติ
หรือวันเวลาอื่นใด ซึ่งเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“นักศึ กษาภาคนอกเวลา” หมายความว า นักศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่ ศึกษานอกเวลา
ราชการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“การจัดการศึกษา” หมายความวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ กษาในระบบ” หมายความว า การศึ ก ษาที่ กํา หนดจุ ด มุ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา
หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แนนอน
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายความว า การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ น ในการกํ า หนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึ กษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ ง
เปนไปตามเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ สั ง คม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ
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“การเรียนโดยสื่อประสม” หมายความวา วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับรายวิชา
ในหลักสูตร โดยผูเรียนอาศัยวิธีเรียนจากชุดวิชาและสื่อตาง ๆ
“ระบบการศึ กษาทางไกล” หมายความว า วิ ธีการจั ดการศึ กษาสํ าหรั บ รายวิ ช าใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัตกรรมตาง ๆ เปนสื่อกลางในการ
ถายทอดความรู
“สหกิ จ ศึ ก ษา” หมายความว า ระบบการศึ ก ษาที่ เ น น การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการอยางมีระบบ
หมวด ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๕ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับเขาเปนนักศึกษา
๕.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
๕.๑.๑ เป นผูสําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเทา
๕.๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) จะต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือ
เที ย บเท า ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๑.๓ ตองมีคุณสมบัติ ตามขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขา
ศึกษา
๕.๑.๔ กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศตองมีใบเทียบวุฒิ และไดรับการรับรองวาเทียบ
ได กับ ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท าจากสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา ดังนี้
๖.๑ ระบบการจัดการศึ กษาภาคปกติ เปนการจั ดการศึ กษาแบบเต็ม เวลาใช
ระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาจัดการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มี ร ะยะเวลาศึ กษาไม น อยกว า ๑๕ สั ป ดาห และอาจจั ด การศึ กษาภาคการศึ กษาฤดู ร อน ซึ่ ง มี
ระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดย
ไมนับเปนภาคเรียนปกติของนักศึกษาภาคปกติ
๖.๒ ระบบการจัดการศึกษาภาคนอกเวลา เปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา
ซึ่งจัดนอกเวลาราชการ หรือเปดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน หรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดย ๑ ปการศึกษา แบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคการศึกษา ฤดูรอน ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหในภาคการศึกษาฤดูรอน มีเวลาศึกษา
ไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยกําหนดชั่วโมงเรียนและจํานวนหนวยกิตเปนสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
๖.๓ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ กษาด วยระบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary
System) โดยคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใด ใหมีหนาที่อํานวยการศึกษาและวิจัยใน
สาขาวิชานั้น ๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรือภาควิชาตาง ๆ จะไมเปดสอนรายวิชา
ซ้ําซอนกัน
หมวด ๓
การลงทะเบียน
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยมีขอปฏิบัติในการลงทะเบียน ดังนี้
๗.๑ การลงทะเบียนรายวิชา ใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี
เกณฑดังนี้
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ก. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
และไมเกิน ๒๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาภาคปกติที่มีความจําเปนจะตองลงทะเบียนในภาคฤดู
รอนใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ทั้งนี้รวมแลวใน ๑ ปการศึกษาลงทะเบียนไดไมเกิน ๔๔
หนวยกิต
ข. นักศึกษาภาคนอกเวลาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙
หนวยกิต และไมเกิน ๑๘ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
หนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไว ไมใชบังคับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม
หลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนด
หรือภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคการศึกษาสุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนดอาจ
ทําไดหากมีเหตุผลและความจําเปน โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๗.๒ ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตองเคย
ศึกษาวิชาใดมากอน (Pre-requisite) นักศึกษาจะตองเคยศึกษาและสอบไลไดวิชานั้นแลวจึงจะ
มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
๗.๓ นั กศึ กษาที่เข าศึ กษาในหลักสูตรปริ ญญาตรีต อเนื่อง จะลงทะเบีย น
เรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได
๗.๔ การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาคการศึกษา
แตละภาค การลงทะเบียนลาชาจะกระทําไดไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือ ไมเกิน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน และจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ
๗.๕ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการ
ศึ ก ษาปกติ หรื อ ภายใน ๗ วั น นั บ จากวั น เป ด ภาคการศึ กษาฤดู ร อน จะหมดสิ ท ธิ์ ใ นการ
ลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น และจะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
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นั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาหากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
๗.๖ กรณี ที่นักศึ กษาขอไปลงทะเบีย นเรีย นรายวิ ช าในสถาบั นการศึ กษาอื่ น
แทนการลงทะเบี ยนเรีย นในมหาวิ ทยาลัย จะตองชํ าระคาธรรมเนีย มการศึ กษาตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่มและถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวั น
เปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาค ไมนอยกวา
๒ สั ปดาห สํ าหรับ การศึ กษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก อนกําหนดสอบปลายภาค ไมนอยกว า ๑
สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน
การถอนรายวิ ชาภายในกําหนดเวลาเดีย วกันกับการเพิ่ มรายวิช าจะไมป รากฏ
อักษร W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรียน แตถาถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา
นักศึกษาจะไดรับอักษร W
หมวด ๔
การเรียนการสอน และการวัดผลการศึกษา
ขอ ๙ การเรียนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาและวิทยาเขตไดตามความเหมาะสม
๙.๒ การจั ด การเรี ย นการสอนอาจทํ าได ทั้ ง ในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ และอาจจัดการเรียนโดยสื่อประสมหรือระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันเปดภาคการศึกษา
เดือนมิถุนายน
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วันปดภาคการศึกษา
เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันเปดภาคการศึกษา
เดือนพฤศจิกายน
วันปดภาคการศึกษา
เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน วันเปดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
วันปดภาคการศึกษา
เดือนพฤษภาคม
มหาวิท ยาลัย อาจกํ าหนดวั นเป ด และวันป ด ภาคการศึ กษาที่ แตกต างจาก
วรรคหนึ่ ง ก็ ไ ด แต ต อ งเป นไปตามความเหมาะสมและความต องการของท อ งถิ่ น และต อ ง
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ โครงสร า งหลั ก สู ต ร จํ า นวนหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๙.๕ การเปดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลั ก สู ต ร โดยผ านความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการ และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา
๙.๖ ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารคํ า สอน หรื อ กํ าหนดตํ าราหลั กทุ กรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนให แ ก นัก ศึ ก ษาในแต ล ะภาค
การศึกษา
๙.๗ รายวิชาใดที่เปดสอนมากกวา ๑ กลุม ในภาคเรียนเดียวกัน ใหอาจารย
ผูสอนใชแนวการสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๘ ตํ าราหลั กในรายวิ ช าที่ เ ป ด สอน อาจเรี ย บเรี ย งโดยอาจารย ข อง
มหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร
และระดับการศึกษา
๙.๙ มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการ
เรี ย นการสอน และพั ฒ นาโสตทั ศ นู ป กรณ พื้ นฐาน สื่ อการเรี ย นการสอนให มี ม าตรฐานและ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๑๐ ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรู ปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาส
ศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
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๙.๑๑ การนิ เ ทศการฝ กประสบการณ วิช าชี พ สหกิ จ ศึ กษา ให ค ณะแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการทําหนาที่เปนผูดําเนินการกํากับ และควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๙.๑๒ คณะตองจัดอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ วิธีการ
เรียน ควบคุมแผนการเรียน และติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
๙.๑๓ ใหคณะกรรมการ/คณะกรรมการบริห ารคณะ/คณะกรรมการวิชาการ
คณะ ทําหนาที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียน
๙.๑๔ ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษา
แลวในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนใน
รายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนใน
รายวิชา และตามขอกําหนดของแตละสาขาวิชา
ขอ ๑๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชาที่มี
การเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
๑๐.๑ การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและ
หรือการสอบปฏิบัติและหรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนน
เก็บระหวางรอยละ ๔๐–๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
๑๐.๒ การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ โดยมี
คะแนนอยูระหวางรอยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
๑๐.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาสอบปลายภาคเรียน จะตองมีเวลาเรียนในรายวิชา
นั้น ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ในกรณีที่เวลาเรียนรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวา รอยละ
๖๐ ใหคณบดีพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สอบ
ขอ ๑๑ ใหใชการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบดังนี้
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(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
+
D
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ ใชสํ าหรั บ การประเมิ นผลการเรีย นรายวิช าที่ เ รีย นตามหลั กสู ต ร
คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา “D”
นักศึ กษาได คาระดับคะแนนรายวิช าบั งคับ เป น “F” ตองลงทะเบี ยนและ
เรียนใหมจนกวาจะสอบได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
หรือเลือกรายวิชาอื่นแทนได และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จะตองไดคาระดับคะแนนไมต่ํา
กวา “C” ถาไดคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม ถาไดรับ
การประเมินรายวิ ช าดั งกลาวต่ํา กว า “C” เป นครั้ง ที่ สอง ให นักศึ กษาผู นั้นพ นสภาพการเป น
นักศึกษา
(๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
PD
ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
P
ผาน (Pass)
NP
ไมผาน (No Pass)
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ระบบนี้ ใ ช สํ า หรั บ การประเมิ น รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รบั ง คั บ ให เ รี ย นเพิ่ ม ตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะ
ผานการประเมิน
สัญลักษณอนื่ มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใช สํ าหรั บ การบั นทึ กหลั ง จากได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ถ อน
รายวิช านั้ น ก อนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สั ปดาห รวมทั้ง กรณีที่ นักศึ กษาลาพั ก
การศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว และรายวิชาเลือก
ที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชา
ที่นักศึกษายังทํ างานไมเ สร็ จตามกํ าหนด โดยมี เหตุผ ลสมควรเมื่อสิ้ นภาคเรีย น โดยผูส อนตองส ง
คะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับ
คาคะแนนใหเสร็จสิ้นกอนสอบปลายภาคของภาคเรียนถัดไปอยางนอยสองสัปดาห หากพนกําหนด
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร “I” เปนระดับคะแนน “F”
FM (Final Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่ นักศึกษาขาด
สอบ ปลายภาค โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึ กษาที่มี สิท ธิ์สอบปลายภาค แตข าดสอบจะตองสมั ครสอบและ
ชําระคาธรรมเนียมรายวิชาละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบตามกําหนดของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือสมัครและชําระ
เงินแตไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร “FM” เปนระดับคะแนน
“F” เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป
กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปน หรือนักศึกษาเจ็บปวยจนไม
สามารถทําการสอบปลายภาคได คณบดีอาจพิจารณายกเวนการชําระคาธรรมเนียมการสอบได
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ขอ ๑๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ตามขอบังคับวาดวยการโอน
ผลการเรียนและยกเวนผลการเรียนใหไดผลการเรียนดังนี้
๑๒.๑ รายวิ ช าที่ ไ ด รั บ การยกเว นการเรี ย น จากการศึ กษาใน
ระบบ ใหไดรับผลการเรียน “P”
๑๒.๒ รายวิ ชาที่ ได รับการยกเวนการเรี ยน จากการศึ กษานอก
ระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดผลการเรียน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิต จาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณีไดหนวยกิต จากการทดสอบดวย
การสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิต จากการประเมิน
การศึ กษา/อบรมที่ จั ด โดยหน วยงานอื่ นที่ ไ ม ใ ช ส ถาบั นอุ ด มศึ กษา (Evaluation of NonSponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิต จากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรียนเปน “I” หรือ
“FM” ไมนําหนวยกิ ตมารวมเป นตั วหารเฉลี่ย การคํานวณหาค าระดั บคะแนนเฉลี่ย สะสมให
นําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกัน
แลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
๑๓.๑ กรณี ที่ส อบตกและต องเรี ยนซ้ํ าในรายวิ ชาบัง คั บ ให นับ
รวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลือก อาจเลือกเรียนวิชาเดิมหรือวิชาอื่น
แทนไดและใหนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหารดวย
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๑๓.๒ กรณี ที่นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียนวิช าซ้ํากับรายวิชาที่สอบได
แล ว หรือเรี ย นวิ ช าที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหลั กสู ต รที่ เ ที ย บเท า ให นับ หน วยกิ ต และค าระดับ คะแนนเฉพาะ
รายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น
หมวด ๕
การลาพักการศึกษา และการพนสภาพ
ขอ ๑๔ การลาพักการศึกษา
๑๔.๑ นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนรายวิชา ภายใน ๑๔ วัน นับจากวั น
เป ด ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วั น นั บ จากวั นเป ด ภาคการศึ กษาฤดู ร อน จะต องลาพั ก
การศึกษาในภาคเรียนนั้น
๑๔.๒ นักศึกษาที่จะลาพักการศึกษา ตองยื่นใบลาตามแบบฟอรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย และต อ งชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มเพื่ อ รั ก ษาสถานภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาทุ ก
ภาคการศึกษาที่ลาพัก
๑๔.๓ นักศึ กษาใหมไม มีสิ ทธิ์ล าพักการศึกษาในภาคการศึ กษาแรก
เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
๑๔.๔ การลาพักการศึกษาไม วาด วยเหตุใ ด ๆ ไมเ ปนเหตุ ให ขยาย
ระยะเวลาศึกษา
ขอ ๑๕ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๕.๑ ตาย
๑๕.๒ ลาออก
๑๕.๓ ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
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๑๕.๔ ไม ไ ด ล งทะเบี ย นภายใน ๑๔ วั น นั บ จากวั นเป ด ภาค
การศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน หรือไมไดรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษา
นักศึ กษาที่พนสภาพการเป นนักศึกษาตามขอ ๑๕.๔ อาจขอคื น
สภาพกลับเขาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้
จะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา และคาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา
แตตองขอคืนสภาพภายใน ๒ ป นับจากวันที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๕.๕ ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๕.๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล
๑๕.๖.๑ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ จ ะพ น สภาพการเป น
นักศึกษา เมื่อมีผลการเรียนอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ ๒ นับแตวันเริ่มเขาเรียน
๒) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
ในภาคเรียนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับ
แตวันเริ่มเขาเรียน
๓) นักศึกษาไม ผานการฝ กประสบการณ วิช าชี พ ครูเ ป น
ครั้งที่ ๒
๔) ใช เ วลาศึ ก ษาเกิ น ๘ ป ก ารศึ ก ษา กรณี เ รี ย น
หลักสูตร ๔ ป เกิน ๑๐ ปการศึ กษา กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป เกิน ๑๒ ปการศึกษา กรณี
เรียนหลักสูตร ๖ ป และเกิน ๔ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๑๕.๖.๒ นักศึกษาภาคนอกเวลา จะพนสภาพการเปน
นักศึกษาเมื่อ มีผลการเรียนอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๓ นับแตวันเริ่มเขาเรียน
๒) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
ในภาคเรียนปกติที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ ที่ ๒๔ นับแตวันเริ่มเขาเรียน
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๓) นักศึ กษาไมผ านการฝ กประสบการณ วิชาชีพ ครูเป น
ครั้งที่ ๒
๔) ใช เวลาศึกษาเกิ น ๘ ปการศึกษา กรณี เรี ยนหลั กสู ต ร
๔ ป เกิน ๑๐ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป เกิน ๑๒ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๖ ป
และเกิน ๔ ปการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๑๕.๗ นักศึ กษาที่ ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว ไดรับค าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมถึง ๑.๘๐
๑๕.๘ นั กศึ กษาที่ ลงทะเบีย นครบตามหลั กสู ตรแล ว และได รั บ ค า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนด
๑๕.๙ ใชหลักฐานปลอม หรือปกปดความจริงในการพิจารณารับเขา
เปนนักศึกษา
๑๕.๑๐ นักศึกษาที่มีความประพฤติเสียหาย และถูกลบชื่อออกจาก
การเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา
๑๕.๑๑ นั กศึ กษาทุ จริ ต หรื อร วมทุ จริ ต ในการสอบรายวิ ช าใด ให
นักศึกษา ผูนั้นไดรับผลการเรียน F ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก
กรณี
หมวด ๖
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๖ การขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามที่
หลักสูตรกําหนด ดําเนินการยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษา ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษา
ปกติ และภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน เพื่อขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น
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ขอ ๑๗ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมี
ระยะเวลาศึกษาดังนี้
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ป
การศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา
๒) หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐
ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา
๓) หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒
ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา
๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมเกิน
๔ ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได ไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบีย น
เรียนเต็มเวลา
๑๗.๒ นักศึกษาภาคนอกเวลา
๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ป
การศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
๒) หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐
ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ ๔ ภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
๓) หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศึกษาไมกิน ๑๒
ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และ ๕ ภาคการศึกษาฤดู
รอน สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
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๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔
ปการศึกษา และสําเร็จการศึ กษาไดไม กอน ๔ ภาคการศึ กษาปกติ และ ๒ ภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ขอ ๑๘ เกณฑการสําเร็จการศึ กษา ผู ที่สํ าเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ต รต องมี
คุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๘.๑ มีความประพฤติดี
๑๘.๒ สอบผานในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๘.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๘.๔ ไม มี ค าธรรมเนี ย มต าง ๆ หรื อเงิ นอื่ น ๆ ที่ ต องชํ าระตามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
๑๘.๕ มีระยะเวลาศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร
ขอ ๑๙ สภามหาวิ ทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญ ญาปละ ๓ ครั้ง คื อ เมื่อสิ้ น
ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคฤดูรอน โดยกําหนดวันสําเร็จการศึกษาไว ๑๔ วัน หลังจากวันสุดทาย
ของการสอบปลายภาคของทุกภาคการศึกษา
ขอ ๒๐ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติ
ดังนี๒้ ๐.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา ๓.๗๕
จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม
นอยกวา ๓.๕๐ แตไมถึง ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบได ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา
๓.๗๕ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา
๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา
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๓.๕๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอย
กวา ๓.๕๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๒๐.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับ
คะแนน หรือไมได “NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
๒๐.๓ ระยะเวลาที่ศึกษา
๒๐.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑) นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๔ ภาคเรี ย นปกติ
ติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๒ ป
๒) นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๘ ภาคเรี ย นปกติ
ติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๔ ป
๓) นั กศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๑๐ ภาคเรี ย นปกติ
ติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๕ ป
๔) นั กศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๑๒ ภาคเรี ย นปกติ
ติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๖ ป
๒๐.๓.๒ นักศึกษาภาคนอกเวลา
๑) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติ และ
๒ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๒ ป
๒) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติ และ
๔ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๔ ป
๓) นั กศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๑๐ ภาคเรี ย นปกติ
และ ๕ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๕ ป
๔) นั กศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม เ กิ น ๑๒ ภาคเรี ย นปกติ
และ ๖ ภาคเรียนฤดูรอนติดตอกัน สําหรับหลักสูตร ๖ ป
ขอ ๒๑ นักศึกษาที่ขอยกเวนผลการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๓ คาธรรมเนียมการศึกษา
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การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๒๔ การประเมินผล
๒๔.๑ ใหมหาวิ ทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารยผู ส อนทุกภาค
การศึกษาเพื่อใหอาจารยผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
๒๔.๒ ใหมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุก ๆ ระยะ
๔ ป เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ขอ ๒๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่ มีป ญหาเกี่ย วกั บการปฏิ บั ติต ามขอบัง คับ นี้ ให อธิ การบดี มี
อํานาจตีความและวินิจฉัย

27

28
1.1 ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตคืออะไร
ระบบบริการการศึกษาผานเครื อขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเป น 4 สวนตาม
ลั ก ษณะผู ใ ช คื อ ระบบสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา, เจ าหน าที่ , อาจารย แ ละผู บ ริ ห าร ระบบบริ ก าร
การศึ ก ษาผ า นเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต คื อ ระบบที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถค น หาข อ มู ล ต า ง ๆ
ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบขอมูลของตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษา
สามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย
และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต

1.2 ขอตกลงเบื้องตน

คูมือการใชงานระบบบริการการศึกษาออนไลน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ความรูพื้นฐานกอนการใชระบบ
กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรู
พื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตนและโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้น
ไป

 คําศัพทที่ใชในคูมือ
เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงาน
อุปกรณชนิดนี้ รวมกับแปนพิมพ อักษร

รูปที่ 1 รูปเมาสตัวอยาง
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2. เริ่มตนใชงานระบบ

2.1 เขาสูระบบ

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง

ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติการดูผลการศึกษา

ที่เชื่อมตออยูกับ ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการ

,การเปลี่ยนรหัสผาน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” เพื่อทําการใส

กําหนด Location หรือ Net site ใน โปรแกรม Internet Explorer ไปที่ URL ที่ทาง

รหัสประจําตัวและรหัสผาน ถารหัสประจําตัว และรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนุญาตใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกําหนด แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานักศึกษาไปสู ขอมูลพื้นฐานทั่วไปซึ่งทุกคน

เขาไปใชงานได (ขอควรระวัง !!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอื่น

สามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี้

เขาใชงานระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสี ยหายขึ้ น นักศึ กษาจะตองเป น
ผูรับผิดชอบเอง)
วิธีใชงาน
a. ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสาระบบ”
b. พิมพรหัสประจําตัวและรหัสผาน
c. คลิกทีป่ ุม “ตรวจสอบ”

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัตทิ ันทีที่นักศึกษาเขามาที่เว็บไซตของสํานักงานส
งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ จากสํานักงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเรียงลําดับจากประกาศที่มี
ความสําคัญจากมากไปหานอย ใหนักศึกษาใช เมาสคลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกลาวเพื่อแสดง
รายละเอี ยดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรใช Website นี้อยางต อเนื่องเปนระยะ
เพื่อที่จะทราบขาวประกาศตาง ๆ ของ สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แจงมา
จากรู ป จะเห็ น ได ว  า ด า นซ า ยมื อ เป น เมนู แ สดงฟ งก ชั น ต าง ๆ ที่ ส ามารถใช ง านได ซึ่ ง
ประกอบไปดวย การเขาสูระบบ, รายวิชาที่เปดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปดสอน
และตอบคําถาม ถานักศึกษาสนใจ ตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่
เมนูที่ตองการ

รูปที่ 3 หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน
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ความปลอดภัย ของการสงรหัสผานในระบบบริ การการศึกษานี้ไดม าตรฐานสากล

นักศึกษาจะสังเกตได จากรูปกุญแจที่ล็อกอยู ขอมูลรหัสผานที่นักศึกษาปอนจะถูกทําการเข
ารหัสกอนสงผานเครือขายและเมื่อนักศึกษาผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเปนนักศึกษาเรียบร
อยแลว ระบบจะนํานักศึกษาไปสูหนาขาวประกาศซึ่งจะเปนการแจงถึงตัวนักศึกษาโดยตรง
และยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชันตาง ๆ ที่นักศึกษาสามารถใชงานไดแสดงอ
ยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้

2.2 เปลี่ยนรหัสผาน
นักศึกษาสามารถทํ าการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาที่ตองการ โดยการเลือ ก
เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” กอนการเปลี่ยนรหัสผาน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แปนพิมพ กอนวา
ขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือ ภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม ถา
นักศึกษาลื มรหัสผานที่ใชอยูในปจจุบันให นักศึกษาติดตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนโดยตรง
วิธีใชงาน
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน”
2. ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน
3. ใสรหัสผานใหม ครั้งที่ 1
4. ใสรหัสผานใหม ซ้ําอีกครั้งใหตรงกับครั้งที่ 1
5. คลิกที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”

รูปที่ 4 หนาจอการใชงานระบบสําหรับนักศึกษา
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2.3 ลงทะเบียน
นักเรียนสามารถทําการลงทะเบียนเรียนไดโดยการเรียนไดโดยการเลือกเมนู
“ลงทะเบียน” ระบบจะนํานักศึกษาไปสูจอภาพรับลงทะเบียน ดังรูปตอไปนี้
วิธีการเขาระบบลงทะเบียน
กดปุม O ลงทะเบียน เพื่อเขาสูหนาลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฎในชวง
ลงทะเบียนเทานั้น

 วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใชเมนูยอยตางๆ
เมื่ อนักศึ กษากดปุ ม “ลงทะเบี ยน” จะเปลี่ ยนหนาจอ เพื่อให ทําการลงทะเบีย นใน
หนาจอนี้จะเกิดเมนูยอยตาง ๆ ที่ใชอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เชน ปุมแสดงหลักสูตร
ปุมคนหารายวิชา ปุมคํานวณคาใชจายปุมแสดงตารางเรียน ตารางสอบ เปนตน

รูปที่ 7 เมนูตาง ๆ ในระบบลงทะเบียน

 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หนาแรกของระบบลงทะเบียนออนไลนแสดงดังภาพตอไปนี้

รูปที่ 6 เมนูที่พรอมสําหรับใหบริการแกนักศึกษา

รูปที่ 8 หนาจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน
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2. กรณีที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชากําหนดไวใหนักศึกษาคลิกที่ปุม
“ดึงรายวิชาจากแผน” ระบบจะทําการดึงรายวิชาที่ต นสังกัดของนักศึกษากําหนดเป
นแผนรายวิชาไว มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน พรอมทั้งแสดงขอมูล
ที่สํ าคั ญ ต าง ๆ ได แ ก รหั ส , ชื่ อรายวิ ชา,จํ านวนหน วยกิ ต ,กลุ  มการเรี ยน, แบบการ
ลงทะเบียน, วัน/เวลาเรียน,จํานวนหนวยกิตรวม และคาใชจายรวม ดังรูปที่ 9

5. ทําการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนโดยคลิ๊กที่
รูปตะกราวิชาที่เลือกขึ้นไปขางบน
แสดงวานักศึกษาไดเลือกวิชานั้น ๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
6. ทุกครั้งที่ทําการเลือกรายวิชาระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน เชน
เวลาเรียนซ้ําและวันสอบซ้ําหรือลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนด โดยจะขึ้นแสดงขอความสีแดง
บริเวณดานลางของกรอบรายวิชาที่เลือกแสดงขอความการผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังรูป

รูปที่ 11 การแสดงขอผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน

รูปที่ 9 หนาจอแสดงรายวิชาที่ตองการเลือกลงทะเบียน
3. หากตองการลบรายวิชาที่ไมตองการลงทะเบียน ใหนักศึกษาคลิกที่ขอความ [ ลบ ]
ดานหลังรหัสวิชานั้น
4. นักศึกษาสามารถคนหาวิชาที่ชองระบุรหัส (สามารถใชสัญลักษณ * เพื่อคนหาทั้งหมด) ที่
ตองการลงทะเบียนจากการพิมพรหัส หรือชื่อของวิชาที่ตองการลงทะเบียนแลวกดปุม
รายชื่อวิชาที่เราคนหาก็จะขึ้นมาเพื่อใหนักศึกษาเลือกดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 หนาจอแสดงการคนหารายวิชาลงทะเบียน

 การคํานวณคาใชจาย
นักศึกษาสามารถเขาไปดูคาใชจายของรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยเลือกที่เมนูคํานวณ
คาใชจาย นักศึกษาจะสามารถดูรายการคาใชจายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดไดกอนที่จะ
ยืนยันการลงทะเบียนได โดยกดเขาไปที่เมนู “คํานวณคาใชจาย” นี้หลังจากการเลือกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว

รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการคาใชจาย กอนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนูคํานวณคาใชจาย
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 ตารางเรียนตารางสอบ
นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือก
ลงทะเบียนกอนการยืนยันการลงทะเบียนไดโดยเลือกปุม “ตารางเรียนตารางสอบ” เพื่อดูวัน
เวลาเรียนไดวาเปนอยางไร หลังจากที่เลือกวิชาลงทะเบียนไวแลว

รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบกอนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนูแสดงตารางเรียน/สอบ

 การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนแลวใหทําการยืนยันโดยกด
ที่ปุม “ยืน ยัน การลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณตรงกลางหนาจอ ถาผลของการตรวจสอบ
รายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไมผานจะไมสามารถลงทะเบียนไดตองกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม

รูปที่ 14 หนาจอตรวจสอบขอมูลและยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากกดปุมยืนยันการลงทะเบียนระบบจะจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมทั้ง
แสดงยอดเงินที่ตองชําระทั้งหมด หลังจากนั้นใหกดที่ปุมผลการลงทะเบียนเพื่อดูรายละเอียดใน
การลงทะเบียน
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และเมื่อนักศึกษาไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินที่ธนาคารแลวไนระบบจะทราบวานักศึกษาไดทํา
หารลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบรอยแลวหลังจากผานขั้นตอนการชําระเงินแลวจากขั้นตอนนี้จะถือ
วาสิ้นสุดขบวนการการลงทะเบียนออนไลน

 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา

รูปที่ 15 หนาจอแสดงขอความยืนยันวาระบบไดทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานขอมูลแลว

หลังจากกดปุมผลการลงทะเบียนระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว
จากนั้นนักศึกษาสามารถพิมพใบแจงยอดเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนดได

รูปที่ 16 การพิมพใบแจงบอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน

เมื่อนักศึกษาทําการลงทะเบียนและไดชําระเงินผานธนาคาร หรือที่ฝายการเงินแลว เมื่อถึง
ชวงที่ทางสถาบันเปดใหทําการเพิ่ม – ถอนวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถทําการเพิ่ม – ถอน
รายวิชาที่ลงทะเบียนไป แลวผานอินเทอรเน็ตได โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
รายละเอียดการเพิ่ม – ถอนวิชาลงทะเบียน
1.) เขาสูระบบโดยใชรหัสประจําตัวและรหัสผานของนักศึกษาเอง
2.) เมื่อทําการเขาสูระบบหากนักศึกษาไดทําการชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร
หรือฝายการเงินไปแลว และวันที่ปจจุบันอยูในชวงที่เปดใหทําการเพิ่ม – ถอนจะมี
เมนู
ใหทําการเลือกที่เมนูนี้เพื่อทําการเพิ่ม – ถอน
รายวิชาลงทะเบียนดังรูป

รูปที่ 17 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” เพื่อการเพิ่ม - ถอนรายวิชาลงทะเบียน
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3.) เมื่อนักศึกษาเลือกทีเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มลด” จะปรากฎหนาจอซึ่งแสดง
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวในพื้นที่ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด” ดังรูป
ที่ 18

5.) หากตองการเพิ่มรายวิชาใหคนหารายวิชาที่ตองการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชา
บางสวนหรือทั้งหมดลงในชอง “ระบุรายวิชา” แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะ
นํารายวิชาที่ตรงวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดงดังรูปที่ 20
2. คลิกปุม”คนหา

รูปที่ 18 หนาจอการลงทะเบียนเพิ่มลดรายวิชา
4.) หากตองการลดรายวิชาใหคลิกที่สัญลักษณ
ในคอลัมน “ถอน” ที่ตรง
กับรายวิชาที่ตองการถอนระบบจะนํารายวิชาดังกลาวไปรอไวที่พื้นที่
“รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 19

รูปที่ 20 การคนหารายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่ม
หากตองการเพิ่มรายวิชาใดใหคลิกที่รูปตะกราดานหลังราวิชาระบบจํานํารายวิชา
ดังกลาวไปแสดงในพื้นที่ “รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน” ใหโดยอัตโนมัติดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 การเลือกรายวิชาที่ตองการเพิ่ม

รูปที่ 19 การถอน หรือลงรายวิชา
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6.) ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาที่ทําการเพิ่ม – ถอนในเบื้องตนวาสามารถทํา
การเพิ่ม – ถอนไดหรือไม
6.1) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาไมสามารถทําการ
เพิ่ม - ถอนได นักศึกษาจะตองปรับแกรายการลงทะเบียนใหถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบบระบุ
เสียกอน
เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาวิชาที่เลือกเพื่อทําการเพิ่ม – ถอน
นั้นสามารถทําการเพิ่ม – ถอนได ใหนักศึกษาทําการคลิกที่เมนู “ยืนยันการลงทะเบียน”
ดานซายมือของหนาจอแลวดําเนินการตามขั้นตอนในหัวขอการยืนยันผลการลงทะเบียนเปน
อันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
2.4 ผลการลงทะเบียน
หลังจากหลังจากที่นกั ศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนไดโดยการคลิกที่ปุม “ผลการลงทะเบียน” จาก
หนาจอแสดงผลลัพธการยืนยันการลงทะเบียนหรือ นักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนในป/
ภาคการศึกษานี้จากหนาจอขาวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”
หนาจอผลลงทะเบียนประกอบไปดวยขอมูลสองสวน
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแสดงผลลัพธสุดทายของรายวิชา
ทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงไวในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน
2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เปนตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน
ของป/ภาคการศึกษาปจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบไปดวย การทํารายการลงทะเบียน, เพิ่ม
รายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุมเรียน เปนตน
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รูปที่ 22 ผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน
2.5 ตารางเรียนตารางสอบ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู “ตาราง
เรียน/สอบ” โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอนยอนหลังไดโดยการ
เลือกป/ภาคการศึกษาที่ตองการ

รูปที่ 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ
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2.6 ระเบียนประวัติ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัต”ิ
หากพบวามีขอมูลสวนใดที่ไมถูกตองเชน ชื่อ,ชื่อสกุล,หมูโลหิต ใหนักศึกษาแจงตอเจาหนาที่
วิธีใชงาน
1. คลิกที่เมนู “ระเบียนประวัต”ิ จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา
2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลวคลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อยอนกลับมาที่
หนาจอขาวประกาศดังรูปตอไปนี้

ขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปดวยขอมูล 4 สวนดังตอไปนี้
1. ขอมูลดานการศึกษา
2. ขอมูลผลการเรียน
3. ขอมูลสวนตัว
ขอมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมูลสวนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึก
เทานั้น
3. หากต องการเปลี่ย นแปลงขอมู ลประวัติในส วนที่ทางมหาวิทยาลัย อนุ ญาตสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดโดยยันทึกที่ปุม
ดานซายมือของหนาจอ
2.7 ภาระคาใชจาย/ทุน
นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนี้สนิ้ ตาง ๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยไดจากเมนู
“ภาระคาใชจาย/ทุน”
วิธีใชงาน
1. คลิกที่เมนู “ภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา”
2. เมื่ อตรวจสอบข อมู ล เรี ย บร อยแล ว คลิ กที่ เ มนู “ถอยกลั บ ” เพื่ อย อนกลั บ มาที่
หนาจอขาวประกาศดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 24 ขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
รูปที่ 25 ขอมูลภาระคาใชจาย และขอมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
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จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตาง ๆ จะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดง
จํานวนยอดเงินสรุ ปที่ นักศึกษาตองชํ าระนอกจากนี้ยั งแสดงวั น/เวลาที่เ กิด คาใช จายแตล ะ
รายการอีกดวย สวนขอมูลในตารางถัดมาเปนขอมูลสรุปการศึกษาที่นั กศึกษาไดรับ (ซึ่งจาก
ตัวอยางนักศึกษาทานนี้ไมมีขอมูลการไดรับทุนการศึกษา)
2.8 ผลการศึกษา
นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแตป/ ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันจากเมนู
“ผลการศึกษา” ระบบจะทําการแสดงรายวิชาตาง ๆ พรอมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาไดศึกษา
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังตัวอยางจากรูปตอไปนี้
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2.9 ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะนี้นักศึกษาไดเรียนผานรายวิชาตาง ๆ ตาม
ขอกําหนดในโครงสรางหลักสูตรไปเทาใดและยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางที่ยังขาดอยู และ
จําเปนตองลงทะเบียนเพื่อใหสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดโดยการคลิกที่เมนู
“ตรวจสอบจบ”
วิธีใชงาน
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหคลิกที่เมนู “ตรวจสอบจบ”
2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตาง ๆ ที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อใหครบ
หลักสูตร

รูปที่ 26 การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา
โดยสามารถเลือกใหระบบแสดงขอมูลเปนรายเทอมของแตละปการศึกษาได โดยใช
การคลิกที่สวนบนของหนาจอเพื่อแสดงขอมูล
รูปที่ 27 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผานกับโครงสรางหลักสูตร
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จากตารางขอมูลประกอบไปดวย
1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนใหครบอยางนอยตามเกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา
3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาทําไดในแตละหมวดวิชา
4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึงจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษายังขาดอยูในแตละหมวดวิชา
ข อ ควรสั งเกต ข อมู ลดั ง กล าวมีไ ว เ พื่ อประกอบการตัด สิ นใจของนั กศึ กษาเท านั้ น การที่
นักศึกษาจะสามารถจบ การศึกษาไดหรือไมนั้น ไมไดขึ้นอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว
ยังคงมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของ
2.10เขียนคํารอง
นักศึกษาสามารถเขียนคํารองในสวนที่ฝายทะเบียนกําหนดใหสามารถเขียนคํารองได
และติดตามผล คํารองที่ไดเขียนไป ดังนี้
วิธีใชงาน
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เขียนคํารอง” จากหนาจอหลัก
2. เขียนคํารองตามลําดับขั้นตอนที่แนะนําไว

3. คลิกที่ปุมบันทึก เพื่อสงคํารองไปยังฝายทะเบียน โดยยืนยันการสงดวยการคลิกปุม
บันทึกอีกครั้งจะปรากฏขอความดังตอไปนี้

รูปที่ 29 ขอความที่แสดงขึ้น เมื่อคํารองดังกลาวถูกสงไปยังฝายทะเบียนแลว
4. หากนักศึกษาตองการตรวจสอบการดําเนินการคํารองของฝายทะเบียนใหคลิกที่ปุม
“ติดตามผลคํารอง”
5. หนาจอจะแสดงสถานะคําร องที่นักศึกษายื่นคํารองไว ที่งานทะเบียนและวัดผลว า
ขณะนี้ อยู ใ นขั้ นตอนใด สํ าหรั บ การติ ด ตามการดํ าเนิ นการเกี่ ย วกั บคํ าร องของ
เจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
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2.11 เสนอความคิดเห็น
หากนักศึกษามีขอคิด เห็นประการใด นั กศึกษาสามารถเสนอความคิด เห็นโดยผ า
ระบบบริ การการศึ กษาได ข อมู ลต าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการ
ปรับปรุงบริการตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น
วิธีใชงาน
1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความ
คิดเห็น”
2. นักศึกษาปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง
3. คลิกที่ปุม “สงขอความ”
2.13 ออกจากระบบ
เมื่อเสร็จสิ้นการใช งานระบบบริการการศึกษาแลวนั กศึกษาตองคลิ กที่ปุม “ออกจาก
ระบบ” เพื่อปองกันมิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

รูปที่ 30 การรวมแสดงความคิดเห็นผานระบบบริการการศึกษา
1.1 ประวัติการเขาใชระบบ
เปนหนาจอสอบการเขาใชระบบของ Login ของนักศึกษา จะดูไดวานักศึกษาเขามา
ใชระบบตั้งแตวัน และ เวลาใด และมาใชเครื่องคอมพิวเตอร IP ใดก็ไดเพื่อตรวจสอบการใช
งาน
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ประเด็นคําถาม – คําตอบ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อยากทราบวานักศึกษาภาคในเวลาราชการสามารถลงทะเบียนไดกี่หนวย
กิตตอเทอม แตถาเทอมนี้ตองเรียนนอยกวา 9 หนวยกิต ไมสามารถลงทะเบียนได
ทําอยางไร
ตอบ 1.1 นักศึกษาภาคในเวลาราชการลงทะเบียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ไม
เกิน 22 หนวยกิตตอภาคเรียน ถาลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต ตองมาเขียนคํา
รองขอลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต ที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ
1.2 นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ตอภาคเรียนและไมเกิน 18 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูรอน
ใหลงทะเบียนเรียนไดเกิน 9 หนวยกิต
2. อยากทราบวานักศึกษาป 1 จะเขาสูระบบเพิ่มถอนรายวิชาไดอยางไร หรือวา
ตองเขาตรวจสอบผลการเรียนในหนาหลัก แตพอเขาไปไมสามารถเขาได
ตอบ สามารถเพิ่มถอนรายวิชาไดโดย http://reg.chandra.ac.th เลือกเขาสู
ระบบบริการ
3. เพิ่มถอนไมได ระบุวาจํากัดสิทธิ์ คืออะไร เพราะเหตุใด
ตอบ ระบุจํากัดสิทธิ์นักศึกษาตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนเมื่อทําการเพิ่ม
ถอนแลวยืนยัน แลวขึ้นวาจํากัดสิท ธิ์ตองถอนกลับ และเลือ กหัวขอ ตรวจสอบ
ดานลางจะขึ้นวา กลุมเต็ม เวลาเรียนซอน เ คย เ รี ย น วิ ช า นี้ แ ล ว ขา ด ส ภา พ
การศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนได
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4. นักศึกษากองทุนกูยืม จะเพิ่มถอนวิชาเรียนไดหรือไม และตองดําเนินการอยางไรบาง
ตอบ เพิ่มถอนไดตามปกติ แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนนําสงกองทุ น กยศ.
เพราะถาเพิ่ม - ถอนหลัง จากยื่นกูแลว จะมีปญ หาตองติดตอ ที่ก องคลัง และกอง
พัฒนานักศึกษา
5. การพนสภาพการเปนนักศึกษา จะประเมินชวงเวลาใดบาง
ตอบ 1. การพนสภาพจะประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติสําหรับภาค
ปกติ ในภาคเรียนที่ 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 โดยเกรดเฉลี่ยดังนี้
ปการศึกษาที่ 1
เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 1.60
ปการศึกษาที่ 2 – 4 เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 1.80
สําเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขี้นไป
2. การพนสภาพนักศึกษาภาคนอกเวลาจะประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 3 , 6, 9, 12, 15
6. สงเกรดออนไลนไมได ทําอยางไร
ตอบ เนื่องจากไมไดอยูในชวงเวลาที่กําหนด กําหนดสงเกรดทุกวันที่ 1- 10 ของทุก
เดือน รายละเอียดดูจากคูมือการสงเกรดออนไลน หรือ www.chandra.ac.th หัวขอ
คูมือการสงเกรดออนไลนสําหรับอาจารย
7. อยากทราบชวงเวลาการสงเกรด
ตอบ การสงเกรดของอาจารยสามารถดูไดทางอินเตอรเน็ต
http://reg.chandra.ac.th ที่ประกาศ หรือปฏิทินวิชาการของสํานักสงเสริมวิชาการ
และหนังสือที่แจงคณะทราบ สวนเกรดแก I นักศึกษาตองติดตอกับอาจารยผูสอนโดย
ดวน

55

56

8. อยากทราบวามีหลักเกณฑการใหเกียรตินิยมเปนอยางไรคะ หรือจะหาขอมูล
ไดที่ไหนบาง เพราะหลักเกณฑแตละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน เปนนักศึกษาที่
เรียนตอนเย็น
ตอบ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการจะ
ไดรับเกียรตินิยมตองมี คุณสมบัติดังนี้
1. เกียรตินิยมอันดับ 1 สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา
3.75
2. เกียรตินิยมอันดับ 2 สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา
3.25
3. ตองมีผลการเรียนรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” “NP” และไมไดทําเรื่อง
ยกเวนรายวิชา
4. ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป มีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน
ปกติติดตอกัน
5. ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ป มีเวลาเรียนไมเกิน 10 ภาคเรียน
ปกติติดตอกัน

10. เกรดไมออกตองทําอยางไร
ตอบ 1. ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนเทอมนั้นวามีหนี้คางชําระ
หรือไมถามีใหติดตอสอบถามที่กองคลัง
2. ติดตออาจารยผูสอนวาสงเกรดที่คณะหรือยัง และคณะ Key Control
Code เกรดมายัง สํานักสงเสริมวิชาการแลว ภายใน 3 วันทําการสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนไดทาง http://reg.chandra.ac.th หัวขอผลการเรียน

9. เกรดออกมาไมดี มีเกรดไดหรือไม แลวตองทําอยางไร
ตอบ รีเกรดไมได แตสามารถลงทะเบียนเพิ่มได โดยเรียนวิชาไมซ้ําวิชาเดิมที่เคย
เรียนมาแลว เพราะจะ คิดเกรดที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น ใหลงทะเบียนวิชา
อื่นที่ไมเคยเรียนมากอน เพื่อ UP GRADE ใหสูงขึ้นและเกรดที่ไดตองมากกวา B
ขึ้นไป

12. ถาเกรดออกแลว จะทราบอยางไรวาจบการศึกษา สามารถดูขอมูลที่ไหน และขอ
Transcript ไดเมื่อใด
ต อ บ ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ท า ง อิ น เ ต อ ร เ น็ ต เ ว็ ป ขอ ง สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร
http://reg.chandra.ac.th ตรวจสอบตรงขอมูลสวนตัวจะขึ้นวันสําเร็จการศึกษาและ
วันสภาอนุมัติ จึงจะเขียนคํารองขอ Transcript ได

11. การขอสําเร็จการศึกษาตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ 1. โหลดคํารองขอสําเร็จการศึกษาจากเว็ปของสํานักสงเสริมวิชาการ
http://reg.chandra.ac.th กรอกขอมูล ชําระเงินที่ฝายกองคลัง นําสงสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
2. ตรวจสอบเกรดเขาครบทุกวิชาหรือไม เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑขอจบหรือเปลา
ตรวจสอบ โครงสรางหลักสูตรกับแผนการเรียนวาครบโครงสรางหลักสูตรหรือไม หาก
ครบถว นแลวแตยั ง ไม สําเร็จ การศึก ษาใหม าเขียนคํารอ งขอตรวจสอบไดที่สํานั ก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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13. จบวุฒิ ปวส. จะเทียบโอน ตองทําอยางไร มีขั้นตอนอยางไร
ตอบ นักศึกษานํา Transcript ในระดับ ปวส. ติดตอที่วิชาการของคณะที่ตนสังกัด
ตอนเปดเทอมภายในเดือนแรกเพื่อขอเทียบโอน วิชาที่สามารถเทียบโอนไดไมตอง
ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเทียบโอนที่ http://reg.chandra.ac.th เขาสู
ระบบบริการ (สวนของนักศึกษา) เลือกหัวขอผลการเรียน
14. นักศึกษาปที่ 1 จะดูตารางเรียน จะดูไดอยาง มีขั้นตอนอยางไร
ตอบ สามารถดูตารางเรียนที่ http://reg.chandra.ac.th โดยเลือกหัวขอเขาสู
ระบบ ใสรหัสประจําตัวและรหัสผานคือรหัสประจําตัว เลือกหัวขอ ตารางเรียน/
ตารางสอนจะปรากฏตารางเรียนของนักศึกษา หรือสามารถดูรายละเอียดขั้นตอน
ที่คูมือลงทะเบียนออนไลน
15. ตารางเรียนซอน ตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ ตารางเรียนซอน ไมสามารถลงทะเบียนเรียนได ตองเลือกเรียนในกลุมอื่น
แทน และถาเรียนตามแผนการเรียนตารางเรียนจะไมซอน
16. ไมปรากฏตารางเรียนและตารางสอบตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ นักศึกษาตองติดตอที่สํานักสงเสริมวิชาการ เพราะนักศึกษาตองมีปญหาบาง
ประการ เชนไมไดรักษาสภาพนักศึกษา ไมสงเอกสารการรายงานตัวเปนตน
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17. การขอเปดหมูเรียนพิเศษ
ตอบ ตองเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ติดตอขอคํารองและยื่นคํารองที่หองวิชาการ
คณะที่สัง กัด เมื่อยื่นคํารองแลว ตอ งตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารอ งผาน
หรือไม หลังจากคณะเห็นชอบ และสงคํารองถึงสํานักสงเสริมวิชาการแลว 3 วันทํา
การ นักศึก ษาตอ งลงทะเบียนรายวิชาที่เ ปด หมูเ รียนพิเ ศษดวยตนเอง ถาคํารอ ง
อนุญาตเทานั้น
18. ยื่นคํารองขอเรียนเกินมีขั้นตอนอยางไร และดูผลคํารองอยาง เมื่อไร
ตอบ ตองเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ติดตอขอคํารองและยื่นคํารองที่หองวิชาการ
คระที่สังกัด เมื่อยื่นคํารองแลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารองผานหรือไม
หลังจากคณะเห็นชอบและสงคํารองถึงสํานักสงเสริมวิชาการแลว 3 วันทําการ
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ขอเรียนเกินดวยตนเอง ถาคํารองผาน
19. เรียนรวม มีขั้นตอนอยางไร และดูผลคํารองอยางไรเมื่อไร
ตอบ นักศึกษาตองติดตอที่หองวิชาการคณะที่สังกัด เมื่อยื่นคํารองแลว ตองตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียนวาคํารอ งผานหรือ ไม หลัง จากคณะสง คํารอ งถึง สํานัก สง เสริม
วิชาการแลว 3 วัน
20. บัตรนักศึกษาหาย เสียคาใชจายเทาไหร และติดตอที่ไหน
ตอบ ติดตอขอรับคํารองทําบัตรนักศึกษาที่หองสํานักสงเสริมวิชาการฯ เสียคาทําบัตร
ใหม 200 บาทพรอมรูปถายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป และทําบัตรที่ฝาย IT ตึก
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21. ขอรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาทําอยางไร
ตอบ ติดตอขอที่หองสํานักสงเสริมวิชาการฯ โดยตองนํา Transcript มาดวย หรือ
สามารถพิมพรหัสวิชาทางอินเตอรเน็ตได สําหรับหลักสูตร 43 และ 54 โดยเขา
http://reg.chandra.ac.th หัวขอรหัสวิชาและรายวิชา

4. หนังสือรับรองหนวยกิตและรับรองแขนงวิชา ชุดละ 100 บาท
นักศึกษาที่ตองการ ขอรับคํารองไดที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือสําเนาบัตรประชาชน และมาติดตอขอรับหนังสือรับรอง
ในวันถัดไป

22. อยากทราบหลักสูตรที่เรียนดูที่ไหน
ตอบ สามารถตรวจสอบทาง www.chandra.ac.th หัวขอหลักสูตร

25. การสมทบเรียนตางสถาบัน ตองทําอยางไร และชวงเวลาไหน
ตอบ นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน ถาไมมีเปดสอน นักศึกษา
ตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยอื่น ถามีรายวิชาเปด ดําเนินการดังนี้
1. ตองเปนนักศึกษาปที่ 4, เรียนภาคเรียนสุดทาย, นักศึกษาคางรุน
2. ติดตอขอคํารองขอเรียนสมทบเรียนตางสถาบัน พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวนักศึกษา
3. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการระยะเวลาดําเนินการอยางนอย 1 วัน
ทําการ
4. รับหนังสือขอสมทบเรียนตางมหาวิทยาลัย เพื่อไปยื่นมหาวิทยาลัยที่
ตองการสมทบเรียน
5. รับหนังสือตอบรับใหสมทบเรียน เพื่อมายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ
6. รับหนังสือสงตัว เพื่อนําไปยื่นที่มหาวิทยาลัยอื่น
หมายเหตุ นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตองชําระที่
มหาวิทยาลัยที่ขอสมทบเรียน สวนคาบํารุงการศึกษา ชําระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และตรวจสอบผลการเรียนได ที่ http://reg.chandra.ac.th ผลการ
เรียน ถามีปญหาติด I หรือเกรดวาง นักศึกษาตองติดตอมหาวิทยาลัยที่สมทบเรียน

23. ขอ Transcript ตองมีขั้นตอนอยางไรบาง และเสียคาใชจายเทาใด
ตอบ 1. ตรวจสอบวามีรายชื่อวาสําเร็จการศึกษาหรือยัง สามารถตรวจสอบที่
http://acad/chandra.ac.th หัวขอตรวจสอบขอมูลสวนตัว ถามีวันสําเร็จ
การศึกษาและขอ อนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
2. โหลดคํารองที่ http://acad/chandra.ac.th เขียนคํารองขอ
Transcript ใหครบถวน
3. ชําระเงินคาธรรมเนียมชุดละ 100 บาท ที่ฝายกองคลัง
4. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ และรับใบ Transcript ตาม
กําหนด
24. อยากทราบคาใชจายในการขอหนังสือรับรองและติดตอหนวยงานไหน
ตอบ 1. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษาและหนังสือรับรองภาคเรียนสุดทาย
ตั้งแตรหัสประจําตัว 49 ขึ้นไป ชุดละ 50 บาท
2. หนังสือรับรองอนุมัติผลการเรียนศึกษา (90 วัน) ชุดละ 100 บาท
3. หนังสือรับรองเวลาเรียน ชุดละ 100 บาท
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26. ประวัติสวนตัวชื่อผิดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ตองทําอยางไร
ตอบ 1. รับคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ
2. ยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน 1
ใบ (กรณีที่ไมไดเปลี่ยนชื่อ – สกุล) ถาเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใหแนบสําเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ – สกุล 2 ฉบับ ดวย
3. นักศึกษาตองทําบัตรนักศึกษาใหม
27. หนังสือรับรองมีประเภทไหนบาง เสียคาใชจายเทาใด
ตอบ หนังสือรับรอง 6 ประเภท ดังนี้
1. หนั ง สื อ รั บ รองสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา คื อ หนั ง สื อ ที่ ร ะบุ ว า เป น
นักศึกษาปจจุบันกําลังศึกษาอยู
2. หนั ง สื อ รั บ รองภาคเรี ยนสุ ดท าย คื อ นัก ศึก ษาเรี ยนเปน ภาคเรีย น
สุดทาย
3. หนัง สือ รับ รองอนุมั ติผ ลการศึก ษา (90 วั น) คือ หนั ง สือ ที่ร ะบุว า
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว แตรออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
4. หนังสือรับรองเวลาเรียน คือหนังสือที่รับรองวานักศึกษาไดมาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเพื่อนําไปยื่นกับที่ทํางานหรือผูปกครอง
5. หนัง สือรับรองแบบมีฟ อรม คือ หนัง สือรับรองที่เ ปนแบบฟอรม จาก
หนวยงานตนสังกัดเทานั้น
6. หนังสือรับรองหนวยกิตและรับรองแขนงวิชา
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28. ใบรับรองคุณวุฒิ และสามารถตรวจสอบไดอยางไรดูวันนัดทาง Internet
ตอบ การขอรั บ รองคุ ณวุ ฒิ ติ ดตอ ขอรับ ที่ สํา นัก ส ง เสริม วิชาการฯ เมื่ อ สํา เร็ จ
การศึกษาแลว และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบที่
http://reg.chandra.ac.th หัวขอ ตรวจสอบขอมูลสวนตัว
29. ถาในเทอมนี้ไมไดมาเรียน จะตองปฏิบัติอยางไร และเสียคาใชจายเทาใด
ตอบ 1. ติดตอขอคํารองเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ พรอม
แนบสําเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน
2. ยื่นคํารอง
3. ฟงผลคํารอง 1 วันทําการพรอมชําระเงิน ดังนี้
- ถาไมเกินกําหนด เขียนคํารองแลวไปชําระเงิน 500 บาท
- ถาเกินกําหนดในแตละเทอม จะตองเสนอผูบริหารพิจารณา และตอง
เสียคาปรับเพิ่ม 200 บาท
สามารถดูกําหนดการรักษาสภาพนักศึกษาไดที่ปฏิทินวิชาการสํานั กสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
30. ลงทะเบียนเรียนแลว พอมาตรวจสอบตารางเรียนอีกครั้งไมปรากฏตารางเรียน
เพราะอะไร และตองทําอยางไร
ตอบ นัก ศึก ษาลงทะเบียนแลว ตอ งตรวจสอบกอ น เมื่อ แนใจจึง กดยืนยันการ
ลงทะเบียน ตองยืนยัน 3 ครั้ง ใหปรากฏลงทะเบียนสําเร็จ ถายื นยันไมครบรายวิชา
จะไมป รากฏ ถือ วาลงทะเบียนเรียนไมสําเร็จ ตอ งลงทะเบียนใหม ถามีขอ สงสัย
เพิ่มเติมใหอานรายละเอียดและวิธีการที่คูมือลงทะเบียนออนไลน
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31. ถอนวิชาการเรียนแลว แตพอผลการเรียนออกปรากฏวารายวิชาไมไดถอน
เพราะอะไร
ตอบ นักศึกษาเลือกถอนรายวิชาแลวแตไมไดยืนยันการลงทะเบียน ตองยืนยัน
3 ครั้ง ใหปรากฎลงทะเบียนสําเร็จ ถือวาถอนรายวิชาไมสําเร็จ ตองถอนรายวิชา
ใหม ถา มี ขอ สงสัย เพิ่ม เติ ม ให อา นรายละเอีย ดและวิ ธีก ารที่ คูมื อ ลงทะเบี ย น
ออนไลน

64

บุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยศาสตราจารยอรุณี ศรีสวรรค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7008, 7017, 02-52-1494
อาจารยสงกรานต สุขเกษม
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7017
นางชมพูนุช ตันพานิช
หัวหนาสํานักงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7013
นายธนัญชย พันพึ่ง
หัวหนางานบริหารและธุรการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7014
นางปนัดดา
สกุลขอเจริญ
หัวหนางานมาตรฐานวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7017
นางสาววรรณเศรษฐ

สวัสดิ์ถาวร

หัวหนางานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอรติดตอภายใน 7016
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สํานักงานผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7013 – 7015
นายธนัญชย พันพึ่ง
นางพรรณนิกุล บดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ

กลุมงานฐานวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7015 - 7017
นางปนัดดา สกุลขอเจริญ
นางวิภากมล งามล้ํา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
งานตรวจผลการสําเร็จการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนและการสอบ

นางสาวณัฏฐิกา วิลัยหลา
พนักงานธุรการ
งานบริหารและธุรการ

นางชุติมา บุญเกื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานรับเขาและหลักสุตร

นางอรรัมภา พระนอน
นักวิชาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนและการสอบ

นายบุญชวย แกวศรี
นักวิชาการศึกษา
งานออกเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา

นายมะหะหมัด ตาเยะ
พนักงานธุรการ
งานออกเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ พระนอน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
งานจัดการเรียนการสอนและการสอบ

นายทนงศักดิ์ คงทอง
เจาหนาที่ธุรการ
งานบริหารและธุรการ

นายอัครเดช ทองคําพันธ
พนักงานธุรการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุมงานประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอรติดตอภายใน 7016
นางสาววรรณเศรษฐ สวัสดิถ์ าวร
นางสาวอัชรา ยิ้มแยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
งานประมวลผล
งานทะเบียนประวัติ
นายชินโชติ แกวพุต
พนักงานธุรการ
งานทะเบียนประวัติ

นายสมคิด พิศโสระ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนและการสอบ

