
ประเด็นคาํถาม – คําตอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. อยากทราบวานักศกึษาภาคปกติสามารถลงทะเบยีนไดกีห่นวยกิตตอเทอม แตถาเทอมน้ีตองเรียนนอยกวา 9 

หนวยกิต ไมสามารถลงทะเบยีนไดทาํอยางไร 

ตอบ  1. นักศึกษาภาคในเวลาราชการลงทะเบยีนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ไมเกิน 22 หนวยกิตตอภาคเรียน ถา

ลงทะเบียนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9 หนวยกิต ตองมาเขยีนคาํรองขอลงทะเบยีนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9       

หนวยกิต ทีส่าํนักสงเสริมวิชาการฯ  

 2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการลงทะเบยีนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคเรียนและไมเกิน 18 หนวยกิต   

ถาลงทะเบยีนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9 หนวยกิต ตองมาเขียนคาํรองขอลงทะเบยีนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9       

หนวยกิต ทีส่าํนักสงเสริมวิชาการฯ สําหรับการลงทะเบยีนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบยีนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 

 

2. อยากทราบวานักศกึษาป 1 จะเขาสูระบบเพ่ิมถอนรายวิชาไดอยางไร หรือวา 

ตองเขาตรวจสอบผลการเรียนในหนาหลัก แตพอเขาไปไมสามารถเขาได 

ตอบ สามารถเพ่ิมถอนรายวิชาไดโดย http://reg.chandra.ac.th  เลือกเขาสูระบบบริการการศึกษา 

 

3. เพิ่มถอนไมได ระบุวาจาํกัดสทิธิ์ คืออะไร เพราะเหตุใด 

ตอบ ระบุจํากัดสิทธิ์นักศึกษาตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนเม่ือทําการเพ่ิมถอนแลวยืนยัน แลวขึ้นวาจํากัด

สิทธิ์ตองถอนกลับ และเลือกหัวขอตรวจสอบดานลางจะขึ้นวา กลุมเต็ม เวลาเรียนซอน เคยเรียนวิชาน้ีแลวขาด

สภาพการศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนได 

 

4.   นักศึกษากองทุนกูยืม จะเพ่ิมถอนวิชาเรียนไดหรือไม และตองดําเนินการอยางไรบาง 

ตอบ เพ่ิมถอนไดตามปกติ แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนนําสงกองทุน กยศ. เพราะถาเพ่ิม - ถอนหลังจาก

ยื่นกูแลว จะมีปญหาตองติดตอที่กองคลัง และกองพัฒนานักศึกษา 
 

5.   การพนสภาพการเปนนักศึกษา จะประเมินชวงเวลาใดบาง 

ตอบ 1. การพนสภาพจะประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคเรียนปกติสําหรับภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2 , 4 , 6 , 

8 , 10 , 12 , 14  โดยเกรดเฉลี่ยดังน้ี 

   ปการศึกษาที่  1   เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา  1.60 

   ปการศึกษาที่  2 – 4 เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา  1.80 

   สาํเรจ็การศึกษา  เกรดเฉลี่ย  2.00  ขึ้นไป 

 2.  การพนสภาพนักศึกษาภาคนอกเวลาจะประเมินผลการศกึษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่  3 , 6, 9, 12, 15  

 
 



6.   สงเกรดออนไลนไมได ทําอยางไร 

ตอบ เน่ืองจากไมไดอยูในชวงเวลาที่กําหนด กําหนดสงเกรดทุกวันที่ 1- 10 ของทุกเดือน รายละเอียดดูจาก

คูมือการสงเกรดออนไลน หรือ www.chandra.ac.th  หัวขอคูมือการสงเกรดออนไลนสําหรับอาจารย 

 

7.   อยากทราบชวงเวลาการสงเกรด 

ตอบ การสงเกรดของอาจารยสามารถดูไดทางอินเตอรเน็ต http://reg.chandra.ac.thที่ประกาศหรือปฏิทิน

วิชาการของสาํนักสงเสริมวิชาการฯและหนังสอืที่แจงคณะทราบ สวนเกรดแก I  นักศึกษาตองติดตอกับอาจารย

ผูสอนโดยดวน 

 

8.   อยากทราบวามหีลักเกณฑการใหเกยีรตินิยมเปนอยางไรคะ หรือจะหาขอมูลไดที่ไหนบาง เพราะหลักเกณฑแต

ละมหาวทิยาลยัไมเหมือนกันเปนนักศึกษาที่เรียนตอนเย็น 

ตอบ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการจะไดรับเกียรตินิยมตองมี 

คุณสมบัติดังน้ี 

1. เกียรตินิยมอันดับ 1 สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา  3.75 

2. เกียรตินิยมอันดับ 2 สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา  3.50 

3. ตองมีผลการเรียนรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C”  “NP” และไมไดทําเร่ืองยกเวนรายวิชา 

4. ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ป มีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกัน 

5. ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี  5 ป มีเวลาเรียนไมเกิน 10 ภาคเรียนปกติติดตอกัน 

 

9.   เกรดออกมาไมดี รีเกรดไดหรือไม แลวตองทาํอยางไร 

ตอบ รีเกรดไมได แตสามารถลงทะเบียนเพ่ิมได โดยเรียนวิชาไมซํ้าวชิาเดิมที่เคยเรียนมาแลว เพราะจะคิดเกรดที่

ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น ใหลงทะเบียนวิชาอื่นที่ไมเคยเรียนมากอน เพ่ือ UP GRADE ใหสูงขึ้นและเกรดที่ไดตอง

มากกวา B ขึ้นไป 

 

10.  เกรดไมออกตองทาํอยางไร 

ตอบ 1.  ตรวจสอบวาประเมินการสอนของอาจารย ณ เทอมน้ันๆหรือไม เม่ือประเมินเรียบรอยแลว นักศึกษา

จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนไดปกต ิ  

 2.  ติดตออาจารยผูสอนวาสงเกรดทีค่ณะหรือยงั และคณะ Key Control Code เกรดมายัง สาํนัก

สงเสริมวิชาการฯแลว ภายใน 3 วันทาํการสามารถตรวจสอบผลการเรียนไดทาง http://reg.chandra.ac.th  

หัวขอผลการเรียน 

 

 



11.  การขอสําเร็จการศึกษาตองปฏบิัติอยางไร 

ตอบ 1. โหลดคาํรองขอสาํเร็จการศกึษาจากเวบ็ของสาํนักสงเสริมวิชาการฯhttp://reg.chandra.ac.th กรอก

ขอมูล ชําระเงินทีฝ่ายกองคลัง นําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 2. ตรวจสอบเกรดเขาครบทุกวิชาหรือไม เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑขอจบหรือเปลา ตรวจสอบ โครงสราง

หลักสูตรกับแผนการเรียนวาครบโครงสรางหลักสูตรหรือไม หากครบถวนแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษาใหมาเขียน

คํารองขอตรวจสอบไดที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

12.  ถาเกรดออกแลว จะทราบอยางไรวาจบการศึกษา สามารถดูขอมูลที่ไหน และขอ Transcript ไดเม่ือใด 

ตอบ ตรวจสอบผลทางอินเตอรเน็ตเว็บของสํานักสงเสริมวิชาการฯ http://reg.chandra.ac.th ตรวจสอบตรง

ขอมูลสวนตัวจะขึ้นวันสําเร็จการศึกษาและวันสภาอนุมัติ จึงจะเขียนคํารองขอ Transcript ได 

 

13.  จบวุฒิ ปวส. จะเทยีบโอน ตองทําอยางไร มีขั้นตอนอยางไร 

ตอบ นักศึกษานํา Transcript ในระดับ ปวส. ติดตอที่วิชาการของคณะที่ตนสังกัดตอนเปดเทอมภายในเดือนแรก

เพ่ือขอเทียบโอน วิชาที่สามารถเทียบโอนไดไมตองลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเทียบโอนที่ 

http://reg.chandra.ac.th เขาสูระบบบริการ (สวนของนักศึกษา) เลือกหัวขอผลการเรียน 

 

14.  นักศึกษาปที่ 1 จะดูตารางเรียน จะดูไดอยาง มีขั้นตอนอยางไร 

ตอบ สามารถดูตารางเรียนที่ http://reg.chandra.ac.th โดยเลือกหัวขอเขาสูระบบ ใสรหัสประจําตัวและ

รหัสผานคือเลขทีบ่ัตรประชาชน 8 ตัวทาย เลือกหัวขอ ตารางเรียน/ตารางสอนจะปรากฏตารางเรียนของนักศึกษา 

หรือสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนที่คูมือลงทะเบียนออนไลน       

 

15.  ตารางเรียนซอน ตองปฏิบัติอยางไร 

ตอบ  ตารางเรียนซอน ไมสามารถลงทะเบียนเรียนได ตองเลือกเรียนในกลุมอื่นแทน และถาเรียนตามแผนการ

เรียนตารางเรียนจะไมซอน 

 

16.  ไมปรากฏตารางเรียนและตารางสอบตองปฏบิัติอยางไร 

ตอบ นักศึกษาตองติดตอที่สาํนักสงเสริมวิชาการ เพราะนักศึกษาตองมีปญหาบางประการ เชนไมไดรักษาสภาพ

นักศึกษา ไมสงเอกสารการรายงานตัวเปนตน 

 

17.  การขอเปดหมูเรียนพิเศษ 

ตอบ ตองเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ติดตอขอคํารองและยื่นคํารองที่หองวิชาการคณะที่สังกัด  เม่ือยื่นคํารอง

แลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารองผานหรือไม หลังจากคณะเห็นชอบ และสงคํารองถึงสํานักสงเสริม



วิชาการฯแลว 3 วันทําการ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาที่เปด หมูเรียนพิเศษดวยตนเอง ถาคํารองอนุญาต

เทานั้น 

 

18.  ยื่นคาํรองขอเรียนเกินมีขั้นตอนอยางไร และดูผลคาํรองอยาง เมื่อไร 

ตอบ ตองเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ติดตอขอคาํรองและยื่นคาํรองทีห่องวิชาการคณะที่สงักัด เม่ือยื่นคํารอง

แลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบยีนวาคาํรองผานหรือไม หลงัจากคณะเห็นชอบและสงคาํรองถึงสาํนักสงเสริม

วิชาการฯแลว 3 วันทาํการ       ถาคาํรองผาน นักศึกษาตองลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาทีข่อเรียนเกินดวยตนเอง  

 

19.  เรียนรวม มีขั้นตอนอยางไร และดูผลคาํรองอยางไรเม่ือไร 

ตอบ นักศึกษาตองติดตอที่หองวิชาการคณะที่สังกัด เม่ือยื่นคํารองแลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารอง

ผานหรือไม หลังจากคณะสงคํารองถึงสํานักสงเสริมวิชาการฯแลว 3 วัน 

 

20.  บัตรนักศึกษาหาย เสียคาใชจายเทาไหร และติดตอที่ไหน 

ตอบ ติดตอขอรับคํารองทาํบัตรนักศึกษาทีห่องสาํนักสงเสริมวิชาการฯ เสียคาทาํบัตรใหม 200 บาทพรอมรูปถาย

ชุดนักศึกษา 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป และทาํบัตรทีฝ่าย IT ตึก 29 

 

21.  ขอรหสัวิชาและคาํอธบิายรายวิชาทาํอยางไร 

ตอบ ติดตอขอที่หองสาํนักสงเสริมวิชาการฯ โดยตองนํา Transcript มาดวย หรือสามารถพิมพรหสัวิชาทาง

อินเตอรเน็ตได สําหรับหลกัสูตร 43 และ 54 โดยเขา http://reg.chandra.ac.th หัวขอรหสัวิชาและรายวิชา 

 

22.  อยากทราบหลักสูตรที่เรียนดูที่ไหน 

ตอบ สามารถตรวจสอบทาง www.chandra.ac.th หวัขอหลักสูตร 

 

23.  ขอ Transcript ตองมีขั้นตอนอยางไรบาง และเสยีคาใชจายเทาใด 

ตอบ 1.  ตรวจสอบวามีรายช่ือวาสาํเร็จการศึกษาหรือยัง สามารถตรวจสอบที ่    http://reg.chandra.ac.th 

หัวขอตรวจสอบขอมูลสวนตัว ถามีวันสาํเร็จการศึกษาและขอ อนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลยั 

 2.  โหลดคาํรองที่ http://reg.chandra.ac.th เขยีนคาํรองขอ Transcript ใหครบถวน 

 3.  ชําระเงินคาธรรมเนียมชุดละ 100 บาท ทีฝ่ายกองคลัง 

 4.  ยื่นคาํรองที่สาํนักสงเสริมวิชาการ ฯ และรับใบ Transcript ตามกาํหนด 

 

 

 



24.  อยากทราบคาใชจายในการขอหนังสือรับรองและติดตอหนวยงานไหน 

ตอบ 1.  หนังสือรับรองสภาพนักศึกษาและหนังสือรับรองภาคเรียนสุดทาย 

ต้ังแตรหัสประจาํตัว 49 ขึ้นไป ชุดละ  50  บาท 

 2.  หนังสือรับรองอนุมัติผลการเรียนศกึษา (90 วัน) ชุดละ  100  บาท 

 3.  หนังสือรับรองเวลาเรียน ชุดละ  100  บาท 

 4.  หนังสือรับรองหนวยกิตและรับรองแขนงวิชา ชุดละ  100  บาท 

 นักศึกษาที่ตองการหนังสือรับรองขอรับคาํรองไดที่สาํนักสงเสริมวิชาการฯ พรอมสาํเนาบัตรประจาํตวั

นักศึกษาหรือสาํเนาบัตรประชาชน และมาติดตอขอรับหนังสือรับรองในวันถัดไป 

 

25.  การสมทบเรียนตางสถาบัน ตองทาํอยางไร และชวงเวลาไหน 

ตอบ นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ตองการลงทะเบยีนเรียน ถาไมมีเปดสอน นักศึกษาตรวจสอบทีม่หาวิทยาลยัอ่ืน 

ถามีรายวิชาเปด ดําเนินการดังน้ี 

 1.  ตองเปนนักศึกษาปที่ 4, เรียนภาคเรียนสุดทาย, นักศึกษาคางรุน 

 2.  ติดตอขอคํารองขอเรียนสมทบเรียนตางสถาบัน พรอมแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวนักศึกษา 

 3.  ยื่นคาํรองที่สาํนักสงเสริมวิชาการฯระยะเวลาดําเนินการอยางนอย 1 วันทาํการ 

 4.  รับหนังสือขอสมทบเรียนตางมหาวิทยาลยั เพื่อไปยื่นมหาวิทยาลยัที่ตองการสมทบเรียน 

 5.  รับหนังสือตอบรับใหสมทบเรียน เพ่ือมายื่นทีส่ํานักสงเสริมวิชาการฯ 

 6.  รับหนังสือสงตวั เพื่อนําไปยื่นที่มหาวิทยาลยัอื่น 

 หมายเหตุ นักศกึษาชําระเงินคาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาตองชําระที่มหาวิทยาลยัทีข่อสมทบเรียน สวนคา

บํารุงการศึกษา ชําระทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม และตรวจสอบผลการเรียนได ที่ 

http://reg.chandra.ac.th ผลการเรียน ถามีปญหาติด I หรือเกรดวาง นักศึกษาตองติดตอมหาวิทยาลยัทีส่มทบ

เรียน 

 

26.  ประวัติสวนตวัช่ือผิดหรือเปลีย่นแปลงชื่อ – สกุล ตองทําอยางไร 

ตอบ 1.  รับคาํรองที่สาํนักสงเสริมวิชาการฯ 

 2. ยื่นคาํรองที่สาํนักสงเสริมวิชาการฯ พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชน   1 ใบ (กรณีที่ไมไดเปลี่ยนช่ือ – 

สกุล) ถาเปลีย่นช่ือ – สกุล ใหแนบสาํเนาใบเปลีย่นช่ือ – สกุล 2 ฉบับ ดวย 

 3. นักศึกษาตองทาํบัตรนักศึกษาใหม 

 

27.  หนังสือรับรองมีประเภทไหนบาง เสยีคาใชจายเทาใด 

ตอบ หนังสือรับรอง 6 ประเภท ดังน้ี 

 1. หนังสือรับรองสภาพการเปนนักศึกษา คือหนังสือที่ระบุวาเปนนักศึกษาปจจุบันกําลังศึกษาอยู 



 2. หนังสือรับรองภาคเรียนสุดทาย คือนักศึกษาเรียนเปนภาคเรียนสุดทาย 

 3. หนังสือรับรองอนุมัติผลการศึกษา (90 วัน) คือ หนังสือที่ระบุวานักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว แตรอ

อนมัุติการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 4. หนังสือรับรองเวลาเรียน คือหนังสอืที่รับรองวานักศึกษาไดมาศึกษาทีม่หาวิทยาลยัเพ่ือนําไปยื่นกับที่

ทํางานหรือผูปกครอง 

 5. หนังสือรับรองแบบมีฟอรม คือหนังสือรับรองที่เปนแบบฟอรมจากหนวยงานตนสังกัดเทาน้ัน 

 6. หนังสือรับรองหนวยกิตและรับรองแขนงวิชา 

 

28.  ใบรับรองคุณวุฒิ และสามารถตรวจสอบไดอยางไรดูวันนัดทาง Internet 

ตอบ การขอรับรองคุณวุฒิ ติดตอขอรับที่สํา นักสงเสริมวิชาการฯ เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว และสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบที่ http://reg.chandra.ac.th หัวขอตรวจสอบขอมูล

สวนตัว 

 

29.  ถาในเทอมน้ีไมไดมาเรียน จะตองปฏิบัติอยางไร และเสียคาใชจายเทาใด 

ตอบ 1. ติดตอขอคํารองเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ พรอมแนบสําเนาบัตรนักศึกษาหรือ

บัตรประชาชน 

 2. ยื่นคํารอง 

 3. ฟงผลคํารอง 1 วันทําการพรอมชําระเงิน ดังนี ้

    -  ถาไมเกินกําหนด เขียนคํารองแลวไปชําระเงิน 500 บาท 

    -  ถาเกินกําหนดในแตละเทอม จะตองเสนอผูบริหารพิจารณา และตองเสียคาปรับเพ่ิม 200 บาท 

 สามารถดูกําหนดการรักษาสภาพนักศึกษาไดที่ปฏิทินวิชาการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

30.  ลงทะเบียนเรียนแลว พอมาตรวจสอบตารางเรียนอีกครั้งไมปรากฏตารางเรียน เพราะอะไร และตองทํา

อยางไร 

ตอบ นักศึกษาลงทะเบียนแลว ตองตรวจสอบกอน เม่ือแนใจจึงกดยืนยันการลงทะเบียน ตองยืนยัน 3 ค ร้ัง  ให

ปรากฏลงทะเบียนสําเร็จ ถายืนยันไมครบรายวิชาจะไมปรากฏ ถือวาลงทะเบียนเรียนไมสําเร็จ ตองลงทะเบยีนใหม 

ถามีขอสงสัยเพ่ิมเติมใหอานรายละเอียดและวิธีการที่คูมือลงทะเบียนออนไลน 

 

31.  ถอนรายวิชาออกแลว แตพอผลการเรียนออกปรากฏวารายวิชาไมไดถูกถอนออกเพราะอะไร 

ตอบ นักศึกษาเลือกถอนรายวิชาแลวแตไมไดยืนยันการลงทะเบียน ตองยืนยัน 3 คร้ัง ใหปรากฎลงทะเบียน

สําเร็จ ถือวาถอนรายวิชาไมสําเร็จ ตองถอนรายวิชาใหม ถามีขอสงสัยเพ่ิมเติมใหอานรายละเอียดและวธิกีารทีคู่มอื

ลงทะเบียนออนไลน 


