ประเด็นคําถาม – คําตอบ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อยากทราบวานักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนไดกหี่ นวยกิตตอเทอม แตถา เทอมนี้ตองเรียนนอยกวา 9
หนวยกิต ไมสามารถลงทะเบียนไดทาํ อยางไร
ตอบ 1. นักศึกษาภาคในเวลาราชการลงทะเบียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ไมเกิน 22 หนวยกิตตอภาคเรียน ถา
ลงทะเบียนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9 หนวยกิต ตองมาเขียนคํารองขอลงทะเบียนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9
หนวยกิต ทีส่ าํ นักสงเสริมวิชาการฯ
2. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคเรียนและไมเกิน 18 หนวยกิต
ถาลงทะเบียนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9 หนวยกิต ตองมาเขียนคํารองขอลงทะเบียนหรือถอนรายวิชานอยกวา 9
หนวยกิต ทีส่ าํ นักสงเสริมวิชาการฯ สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
2. อยากทราบวานักศึกษาป 1 จะเขาสูระบบเพิ่มถอนรายวิชาไดอยางไร หรือวา
ตองเขาตรวจสอบผลการเรียนในหนาหลัก แตพอเขาไปไมสามารถเขาได
ตอบ สามารถเพิ่มถอนรายวิชาไดโดย http://reg.chandra.ac.th เลือกเขาสูระบบบริการการศึกษา
3. เพิ่มถอนไมได ระบุวาจํากัดสิทธิ์ คืออะไร เพราะเหตุใด
ตอบ ระบุจํากัดสิทธิ์นักศึกษาตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนเมื่อทําการเพิ่มถอนแลวยืนยัน แลว ขึ้นวา จํากัด
สิทธิ์ตองถอนกลับ และเลือกหัวขอตรวจสอบดานลางจะขึ้นวา กลุมเต็ม เวลาเรียนซอน เคยเรี ย นวิ ช านี้ แ ล ว ขาด
สภาพการศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนได
4. นักศึกษากองทุนกูยืม จะเพิ่มถอนวิชาเรียนไดหรือไม และตองดําเนินการอยางไรบาง
ตอบ เพิ่มถอนไดตามปกติ แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนนําสงกองทุน กยศ. เพราะถาเพิ่ม - ถอนหลังจาก
ยื่นกูแลว จะมีปญหาตองติดตอที่กองคลัง และกองพัฒนานักศึกษา
5. การพนสภาพการเปนนักศึกษา จะประเมินชวงเวลาใดบาง
ตอบ 1. การพนสภาพจะประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติสําหรับภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2 , 4 , 6 ,
8 , 10 , 12 , 14 โดยเกรดเฉลี่ยดังนี้
ปการศึกษาที่ 1
เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 1.60
ปการศึกษาที่ 2 – 4 เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 1.80
สําเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. การพนสภาพนักศึกษาภาคนอกเวลาจะประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3 , 6, 9, 12, 15

6. สงเกรดออนไลนไมได ทําอยางไร
ตอบ เนื่องจากไมไดอยูในชว งเวลาที่กําหนด กําหนดสงเกรดทุกวันที่ 1- 10 ของทุกเดือน รายละเอียดดูจาก
คูมือการสงเกรดออนไลน หรือ www.chandra.ac.th หัวขอคูมือการสงเกรดออนไลนสําหรับอาจารย
7. อยากทราบชวงเวลาการสงเกรด
ตอบ การสงเกรดของอาจารยสามารถดูไดทางอินเตอรเน็ต http://reg.chandra.ac.thที่ประกาศหรือปฏิทิน
วิชาการของสํานักสงเสริมวิชาการฯและหนังสือที่แจงคณะทราบ สวนเกรดแก I นักศึกษาตองติดตอกับอาจารย
ผูสอนโดยดวน
8. อยากทราบวามีหลักเกณฑการใหเกียรตินิยมเปนอยางไรคะ หรือจะหาขอมูลไดที่ไหนบาง เพราะหลักเกณฑแต
ละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกันเปนนักศึกษาที่เรียนตอนเย็น
ตอบ ผูสํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการจะไดรับเกียรตินิย มตองมี
คุณสมบัติดังนี้
1. เกียรตินิยมอันดับ 1 สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา 3.75
2. เกียรตินิยมอันดับ 2 สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไมนอยกวา 3.50
3. ตองมีผลการเรียนรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” “NP” และไมไดทําเรื่องยกเวนรายวิชา
4. ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป มีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกัน
5. ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ป มีเวลาเรียนไมเกิน 10 ภาคเรียนปกติติดตอกัน
9. เกรดออกมาไมดี รีเกรดไดหรือไม แลวตองทําอยางไร
ตอบ รีเกรดไมได แตสามารถลงทะเบียนเพิ่มได โดยเรียนวิชาไมซ้ําวิชาเดิมที่เคยเรีย นมาแลว เพราะจะคิดเกรดที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น ใหลงทะเบียนวิชาอื่นที่ไมเคยเรียนมากอน เพื่อ UP GRADE ใหสูงขึ้นและเกรดที่ไดตอง
มากกวา B ขึ้นไป
10. เกรดไมออกตองทําอยางไร
ตอบ 1. ตรวจสอบวาประเมินการสอนของอาจารย ณ เทอมนั้นๆหรือไม เมื่อประเมินเรียบรอยแลว นักศึกษา
จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนไดปกติ
2. ติดตออาจารยผสู อนวาสงเกรดทีค่ ณะหรือยัง และคณะ Key Control Code เกรดมายัง สํานัก
สงเสริมวิชาการฯแลว ภายใน 3 วันทําการสามารถตรวจสอบผลการเรียนไดทาง http://reg.chandra.ac.th
หัวขอผลการเรียน

11. การขอสําเร็จการศึกษาตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ 1. โหลดคํารองขอสําเร็จการศึกษาจากเว็บของสํานักสงเสริมวิชาการฯhttp://reg.chandra.ac.th กรอก
ขอมูล ชําระเงินทีฝ่ า ยกองคลัง นําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ตรวจสอบเกรดเขา ครบทุก วิชาหรือไม เกรดเฉลี่ย ถึงเกณฑข อจบหรือเปลา ตรวจสอบ โครงสรา ง
หลักสูตรกับแผนการเรียนวาครบโครงสรางหลักสูตรหรือไม หากครบถวนแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษาใหมาเขียน
คํารองขอตรวจสอบไดที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. ถาเกรดออกแลว จะทราบอยางไรวาจบการศึกษา สามารถดูขอมูลที่ไหน และขอ Transcript ไดเมื่อใด
ตอบ ตรวจสอบผลทางอินเตอรเน็ตเว็บของสํานักสงเสริมวิชาการฯ http://reg.chandra.ac.th ตรวจสอบตรง
ขอมูลสวนตัวจะขึ้นวันสําเร็จการศึกษาและวันสภาอนุมัติ จึงจะเขียนคํารองขอ Transcript ได
13. จบวุฒิ ปวส. จะเทียบโอน ตองทําอยางไร มีขั้นตอนอยางไร
ตอบ นักศึกษานํา Transcript ในระดับ ปวส. ติดตอที่วิชาการของคณะที่ตนสังกัดตอนเปดเทอมภายในเดือนแรก
เพื่ อ ขอเที ย บโอน วิ ช าที่ ส ามารถเที ย บโอนได ไ ม ต อ งลงทะเบี ย นเรี ย น ตรวจสอบผลการเที ย บโอนที่
http://reg.chandra.ac.th เขาสูระบบบริการ (สวนของนักศึกษา) เลือกหัวขอผลการเรียน
14. นักศึกษาปที่ 1 จะดูตารางเรียน จะดูไดอยาง มีขั้นตอนอยางไร
ตอบ สามารถดูต ารางเรียนที่ http://reg.chandra.ac.th โดยเลือกหัว ขอเขา สูระบบ ใสรหัสประจํา ตัว และ
รหัสผานคือเลขทีบ่ ัตรประชาชน 8 ตัวทาย เลือกหัวขอ ตารางเรียน/ตารางสอนจะปรากฏตารางเรียนของนักศึกษา
หรือสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนที่คูมือลงทะเบียนออนไลน
15. ตารางเรียนซอน ตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ ตารางเรียนซอน ไมสามารถลงทะเบียนเรียนได ตองเลือกเรียนในกลุมอื่นแทน และถา เรียนตามแผนการ
เรียนตารางเรียนจะไมซอน
16. ไมปรากฏตารางเรียนและตารางสอบตองปฏิบัติอยางไร
ตอบ นักศึกษาตองติดตอที่สาํ นักสงเสริมวิชาการ เพราะนักศึกษาตองมีปญ
 หาบางประการ เชนไมไดรักษาสภาพ
นักศึกษา ไมสง เอกสารการรายงานตัวเปนตน
17. การขอเปดหมูเรียนพิเศษ
ตอบ ตองเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ติดตอขอคํารองและยื่นคํารองที่หองวิชาการคณะที่สังกัด เมื่อยื่นคํา รอง
แลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารองผานหรือไม หลังจากคณะเห็นชอบ และสงคํารองถึงสํานักสงเสริม

วิชาการฯแลว 3 วันทําการ นักศึกษาตองลงทะเบีย นรายวิชาที่เปด หมูเรีย นพิเศษดว ยตนเอง ถาคํา รองอนุญาต
เทานั้น
18. ยื่นคํารองขอเรียนเกินมีขั้นตอนอยางไร และดูผลคํารองอยาง เมื่อไร
ตอบ ตองเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ติดตอขอคํารองและยื่นคํารองทีห่ องวิชาการคณะที่สงั กัด เมื่อยื่นคํารอง
แลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารองผานหรือไม หลังจากคณะเห็นชอบและสงคํารองถึงสํานักสงเสริม
วิชาการฯแลว 3 วันทําการ ถาคํารองผาน นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีข่ อเรียนเกินดวยตนเอง
19. เรียนรวม มีขั้นตอนอยางไร และดูผลคํารองอยางไรเมื่อไร
ตอบ นักศึกษาตองติดตอที่หองวิชาการคณะที่สังกัด เมื่อยื่นคํารองแลว ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนวาคํารอง
ผานหรือไม หลังจากคณะสงคํารองถึงสํานักสงเสริมวิชาการฯแลว 3 วัน
20. บัตรนักศึกษาหาย เสียคาใชจา ยเทาไหร และติดตอที่ไหน
ตอบ ติดตอขอรับคํารองทําบัตรนักศึกษาทีห่ องสํานักสงเสริมวิชาการฯ เสียคาทําบัตรใหม 200 บาทพรอมรูปถาย
ชุดนักศึกษา 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป และทําบัตรทีฝ่ า ย IT ตึก 29
21. ขอรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาทําอยางไร
ตอบ ติดตอขอที่หองสํานักสงเสริมวิชาการฯ โดยตองนํา Transcript มาดวย หรือสามารถพิมพรหัสวิชาทาง
อินเตอรเน็ตได สําหรับหลักสูตร 43 และ 54 โดยเขา http://reg.chandra.ac.th หัวขอรหัสวิชาและรายวิชา
22. อยากทราบหลักสูตรที่เรียนดูที่ไหน
ตอบ สามารถตรวจสอบทาง www.chandra.ac.th หัวขอหลักสูตร
23. ขอ Transcript ตองมีขั้นตอนอยางไรบาง และเสียคาใชจายเทาใด
ตอบ 1. ตรวจสอบวามีรายชื่อวาสําเร็จการศึกษาหรือยัง สามารถตรวจสอบที่ http://reg.chandra.ac.th
หัวขอตรวจสอบขอมูลสวนตัว ถามีวันสําเร็จการศึกษาและขอ อนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
2. โหลดคํารองที่ http://reg.chandra.ac.th เขียนคํารองขอ Transcript ใหครบถวน
3. ชําระเงินคาธรรมเนียมชุดละ 100 บาท ทีฝ่ า ยกองคลัง
4. ยื่นคํารองที่สาํ นักสงเสริมวิชาการ ฯ และรับใบ Transcript ตามกําหนด

24. อยากทราบคาใชจา ยในการขอหนังสือรับรองและติดตอหนวยงานไหน
ตอบ 1. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษาและหนังสือรับรองภาคเรียนสุดทาย
ตั้งแตรหัสประจําตัว 49 ขึ้นไป ชุดละ 50 บาท
2. หนังสือรับรองอนุมัติผลการเรียนศึกษา (90 วัน) ชุดละ 100 บาท
3. หนังสือรับรองเวลาเรียน ชุดละ 100 บาท
4. หนังสือรับรองหนวยกิตและรับรองแขนงวิชา ชุดละ 100 บาท
นักศึกษาที่ตอ งการหนังสือรับรองขอรับคํารองไดที่สาํ นักสงเสริมวิชาการฯ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
นักศึกษาหรือสําเนาบัตรประชาชน และมาติดตอขอรับหนังสือรับรองในวันถัดไป
25. การสมทบเรียนตางสถาบัน ตองทําอยางไร และชวงเวลาไหน
ตอบ นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน ถาไมมีเปดสอน นักศึกษาตรวจสอบทีม่ หาวิทยาลัยอื่น
ถามีรายวิชาเปด ดําเนินการดังนี้
1. ตองเปนนักศึกษาปที่ 4, เรียนภาคเรียนสุดทาย, นักศึกษาคางรุน
2. ติดตอขอคํารองขอเรียนสมทบเรียนตางสถาบัน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ยื่นคํารองที่สาํ นักสงเสริมวิชาการฯระยะเวลาดําเนินการอยางนอย 1 วันทําการ
4. รับหนังสือขอสมทบเรียนตางมหาวิทยาลัย เพื่อไปยื่นมหาวิทยาลัยที่ตองการสมทบเรียน
5. รับหนังสือตอบรับใหสมทบเรียน เพื่อมายื่นทีส่ ํานักสงเสริมวิชาการฯ
6. รับหนังสือสงตัว เพื่อนําไปยื่นที่มหาวิทยาลัยอื่น
หมายเหตุ นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตองชําระที่มหาวิทยาลัยทีข่ อสมทบเรียน สวนคา
บํารุงการศึกษา ชําระทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และตรวจสอบผลการเรียนได ที่
http://reg.chandra.ac.th ผลการเรียน ถามีปญหาติด I หรือเกรดวาง นักศึกษาตองติดตอมหาวิทยาลัยทีส่ มทบ
เรียน
26. ประวัตสิ วนตัวชื่อผิดหรือเปลีย่ นแปลงชื่อ – สกุล ตองทําอยางไร
ตอบ 1. รับคํารองที่สาํ นักสงเสริมวิชาการฯ
2. ยื่นคํารองที่สาํ นักสงเสริมวิชาการฯ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (กรณีที่ไมไดเปลี่ยนชื่อ –
สกุล) ถาเปลีย่ นชื่อ – สกุล ใหแนบสําเนาใบเปลีย่ นชื่อ – สกุล 2 ฉบับ ดวย
3. นักศึกษาตองทําบัตรนักศึกษาใหม
27. หนังสือรับรองมีประเภทไหนบาง เสียคาใชจา ยเทาใด
ตอบ หนังสือรับรอง 6 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือรับรองสภาพการเปนนักศึกษา คือหนังสือที่ระบุวาเปนนักศึกษาปจจุบันกําลังศึกษาอยู

2. หนังสือรับรองภาคเรียนสุดทาย คือนักศึกษาเรียนเปนภาคเรียนสุดทาย
3. หนังสือรับรองอนุมัติผลการศึกษา (90 วัน) คือ หนังสือที่ระบุวานักศึกษาสํา เร็จการศึกษาแลว แตรอ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
4. หนังสือรับรองเวลาเรียน คือหนังสือที่รับรองวานักศึกษาไดมาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเพื่อนําไปยื่นกับที่
ทํางานหรือผูปกครอง
5. หนังสือรับรองแบบมีฟอรม คือหนังสือรับรองที่เปนแบบฟอรมจากหนวยงานตนสังกัดเทานั้น
6. หนังสือรับรองหนวยกิตและรับรองแขนงวิชา
28. ใบรับรองคุณวุฒิ และสามารถตรวจสอบไดอยางไรดูวันนัดทาง Internet
ตอบ การขอรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ติ ดต อ ขอรั บ ที่ สํา นั ก ส ง เสริ มวิ ช าการฯ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึก ษาแล ว และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบที่ http://reg.chandra.ac.th หัวขอตรวจสอบขอมูล
สวนตัว
29. ถาในเทอมนี้ไมไดมาเรียน จะตองปฏิบัติอยางไร และเสียคาใชจายเทาใด
ตอบ 1. ติดตอขอคํารองเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ พรอมแนบสําเนาบัตรนักศึกษาหรือ
บัตรประชาชน
2. ยื่นคํารอง
3. ฟงผลคํารอง 1 วันทําการพรอมชําระเงิน ดังนี้
- ถาไมเกินกําหนด เขียนคํารองแลวไปชําระเงิน 500 บาท
- ถาเกินกําหนดในแตละเทอม จะตองเสนอผูบริหารพิจารณา และตองเสียคาปรับเพิ่ม 200 บาท
สามารถดูกําหนดการรักษาสภาพนักศึกษาไดที่ปฏิทินวิชาการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
30. ลงทะเบีย นเรีย นแลว พอมาตรวจสอบตารางเรีย นอีกครั้งไมปรากฏตารางเรีย น เพราะอะไร และตองทํา
อยางไร
ตอบ นักศึกษาลงทะเบียนแลว ตองตรวจสอบกอน เมื่อแนใจจึงกดยืนยันการลงทะเบียน ตองยืนยัน 3 ครั้ ง ให
ปรากฏลงทะเบียนสําเร็จ ถายืนยันไมครบรายวิชาจะไมปรากฏ ถือวาลงทะเบียนเรียนไมสําเร็จ ตองลงทะเบียนใหม
ถามีขอสงสัยเพิ่มเติมใหอานรายละเอียดและวิธีการที่คูมือลงทะเบียนออนไลน
31. ถอนรายวิชาออกแลว แตพอผลการเรียนออกปรากฏวารายวิชาไมไดถูกถอนออกเพราะอะไร
ตอบ นักศึกษาเลือกถอนรายวิชาแลวแตไมไดยืนยันการลงทะเบียน ตองยืนยัน 3 ครั้ง ใหปรากฎลงทะเบียน
สําเร็จ ถือวาถอนรายวิชาไมสําเร็จ ตองถอนรายวิชาใหม ถามีขอสงสัยเพิ่มเติมใหอานรายละเอียดและวิธกี ารทีค่ มู อื
ลงทะเบียนออนไลน

