
ข้อมูลและแนวปฏบัิตทิี่มีการเปล่ียนแปลง
งานทะเบียนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน บัณฑติย์
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ
ส านักทะเบียนและประมวลผล



2

การย้ายสาขาวิชาข้ามคณะ

นักศึกษาที่ต้องการย้ายสาขาวชิาข้ามคณะ
ต้องด าเนินการยื่นเอกสารถงึ สทป

ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ 1 ภาคการศึกษา
มตทิี่ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุม

ครัง้ที่ 13/2559 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ภายในวันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัตกิารย้ายสาขาวชิา
วันศุกร์ก่อนวันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน
*โดยระบุหลักสูตรและ พ.ศ. ที่ให้นักศึกษาใช้*



การบนัทกึข้อมูลแขนงวชิา

3

หลักสูตรที่มีการเลือกแขนงวิชา
แจ้งข้อมูลเพื่อบนัทกึในฐานข้อมูล

ทะเบียนประวัตนัิกศึกษา
ส าหรับการระบุในเอกสารส าคัญทางการศึกษา



การยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

4

ไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ณ สถาบนัการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาต 
ทัง้นีไ้ม่เกิน 2 ภาคการศกึษาตดิต่อกัน  
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพรวมค่าประกันอุบัตเิหตุ
ให้ช าระเฉพาะค่าประกันอุบัตเิหตุตามประกาศมหาวทิยาลัย
ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ
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การเทยีบโอนหน่วยกิต ตามประกาศฯ ข้อ 2.4

ขออนุมัตเิทยีบโอนกระบวนวชิาจากสถาบันอ่ืน 
ขออนุมัตเิปิดกระบวนวิชา กรณีไม่เปิดสอนในภาคฯ นัน้
ขออนุมัตลิงทะเบยีน / เพิ่มกระบวนวชิาหลังก าหนด
แจ้งบันทกึล าดับขัน้ที่ผ่านการพจิารณาปรับเข้าสู่ระบบ มช

เดมิ



6

การเทยีบโอนหน่วยกิต ตามประกาศฯ ข้อ 2.4

เสนอขออนุมัตทิุกกรณีในขัน้ตอนเดยีว
1. ขอเทยีบโอนกระบวนวชิา
2. ขอเปิดกระบวนวชิา พร้อมระบุตอน โดยประสานคณะที่

เกี่ยวข้องดังนี ้
กรณีวชิาไม่ได้เปิดสอน แนบแบบฟอร์มขอเปิด

กระบวนวิชา/section
กรณีเปิดสอนไว้แล้ว ให้ระบุ section ที่ให้ลงทะเบียน

3. ขอลงทะเบียน/เพิ่มกระบวนวิชาและบันทกึผลการเรียน

ใหม่



ตารางสอบกลางภาค
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เฉพาะกระบวนวชิาพืน้ฐานที่ระบุไว้ในแผนการศกึษา  
และมีการเปิดสอนหลายตอน ส าหรับหลายหลักสูตร

สทป. ส ารวจกระบวนวิชาตามเงื่อนไขข้างต้น
ก าหนดตารางสอบของทุกวิชา

ที่ระบุในแผนการศึกษาของทุกหลักสูตร
โดยตรวจสอบให้ไม่ซ า้ซ้อนกันในแต่ละแผนการศกึษา

กรณีวิชาเลือก ไม่ได้ระบุในแผนการศึกษา ไม่สามารถตรวจสอบได้



ตารางสอบกลางภาค
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กระบวนวิชาอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
คณะสามารถก าหนดตารางสอบกลางภาค โดยพจิารณา
ช่วงเวลาไม่ให้ซ า้ซ้อนกับประกาศสอบของมหาวิทยาลัย 
จัดท าประกาศคณะ และแจ้งเป็นบนัทกึ (ระบุ URL) 
เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาทราบทางเวบ็ไซต์ สทป.



ตารางสอบกลางภาค
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ขอความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาลัย 
ก าหนดสอบกลางภาคล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียน

แจ้งไปยัง สทป เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบ หรือ ภายใน 
2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษา

ทัง้นีจ้ะต้องไม่ตรงกับวัน-เวลา ของกระบวนวิชาที่
ประกาศให้นักศึกษาทราบไปแล้ว

กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้เป็นการจัดการภายใน
ยดึหลักในการเอือ้ประโยชน์ให้นักศึกษาให้มากที่สุด

มตคิณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ 10/2559 เมื่อ 16 กันยายน 2559
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ตารางสอบกลางภาค

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป
สทป. เพิ่มเงื่อนไขในโปรแกรมจัดท าตารางสอน
เพื่อบันทกึตารางสอบกลางภาคที่ก าหนดโดยคณะ
ข้อมูลปรากฏที่แต่ละกระบวนวชิา ใน มชท 30
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12

ตารางสอบกลางภาค
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การบันทกึตารางสอบกลางภาค
ด าเนินการในระบบตามช่วงเวลาที่ก าหนด
หลังการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองตารางสอบกลางภาค
ช่วงที่ 3 ช่วงหลังประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า
ช่วงที่ 4 ช่วงลงทะเบียน เพิ่ม ถอนกระบวนวิชา

การแก้ไขข้อมูลตารางสอบหลังจากปิดระบบแล้ว
ต้องท าบันทกึขออนุมัตมิหาวทิยาลัย
พร้อมแนบลายมือช่ือรับทราบของนักศึกษาทกุคน



การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W

14

วันสุดท้ายของการถอนกระบวนวิชา
REG Mobile Service ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษา REG Mobile

2/2558 2,790 768

1/2559 3,324 1,231

2/2559 3,177 758



การถอนกระบวนวิชา
โดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W

15

มตทิี่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและประสานงานวชิาการ 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560



การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W

16

1. ยกเลิกบางวชิา ให้นักศึกษาแก้ไขในระบบ พมิพ์เอกสารใหม่ 
ยื่นพร้อมเอกสารเดมิที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเหน็ชอบแล้ว
2. มีการเปล่ียนแปลงวชิาที่จะถอน (มีวชิาใหม่เพิ่มเข้ามา) 
ให้นักศึกษาแก้ไขในระบบ พมิพ์เอกสารใบถอนกระบวนวิชาใหม่ 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเหน็ชอบและลงนามใหม่

ข้อมูลในระบบและใบถอนกระบวนวิชา มชท 45 ต้องตรงกัน



การขอแก้อักษรล าดับขัน้ I และ P

17

นักศึกษารหสั ตัง้แต่ 50... ที่จะแก้อักษรล าดับขัน้ I หรือ P 
ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา / เพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย

การส่งผลแก้อักษรล าดับขัน้ I หรือ P
ด าเนินการภายในระยะเวลาตามข้อบังคับฯ
การบันทกึผลอักษรล าดบัขัน้ที่สมบรูณ์
ต้องมีข้อมูลการลงทะเบยีนของนักศึกษา



การส าเร็จการศึกษา: รายงานตัวคาดว่าฯ

18

รายงานตัวที่คณะ ก่อนมารายงานตัวที่ สทป
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของกระบวนวชิา 
และ ผลการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร

การถ่ายรูป แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา 
[http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/cmu-uniform]

ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษา 1st honors 2nd honors

2557 4,754 569 639

2558 5,224 582 724

2559 5,219 639 748



การส าเร็จการศึกษา: รายงานตัวคาดว่าฯ
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ไม่ได้ลงทะเบยีนวชิาเอกบังคับ / วชิาโทบังคับ
หน่วยกิตสะสมวชิาเอก / วชิาโท ไม่ครบ (ลงวชิาเลือกไม่ครบ)
หน่วยกิตสะสมวชิาศึกษาทั่วไป / วชิาแกน / วชิาเลือกเสรีไม่ครบ
หน่วยกิตสะสมวชิาเอกระดับ 400 น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

สาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษา

เอกบังคับ 3 โทบงัคับ 6 เอกเลือก 120 โทเลือก 8
ศึกษาทั่วไป 45 แกน 41 เลือกเสรี 19 ระดับ 400 7



การส าเร็จการศึกษา: รายงานตัวคาดว่าฯ

20

ไม่ผ่านการประเมินผลวชิาเอกบังคับ P U  F  I  W (91 ราย)
GPA ตลอดหลักสูตร / วชิาเอก น้อยกว่า 2.00 (48 และ 76 ราย)
ลงโทษวนัิย / ลาพัก / ยกเลิกคาดว่า (10 ราย)

สาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2559 คาดว่าแล้วไม่ส าเร็จการศึกษา 8.5%



การส าเร็จการศึกษา:การตรวจสอบและรับรองผล

21

ต้องเรียนกระบวนวชิาให้ครบตามหลักสูตร เงื่อนไขของสาขาวชิา และข้อบังคับฯ 

วชิาศึกษาทั่วไป (วชิาเลือก) ใช้เป็นวชิาเลือกเสรี / วชิาโทได้
วชิาแกนเลือก ใช้เป็นวชิาเลือกเสรี / วชิาโทได้ เฉพาะบางหลักสูตร

/

วชิาเอก (เอกบังคับ / เอกเลือก / เอกในแขนงวิชา / เอกในแผนย่อย)
ใช้เป็นวชิาเลือกเสรี / วชิาโท ไม่ได้

วชิาโท (โทบังคับ / โทเลือก) ใช้เป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได้
x
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หมวดวิชา กลุ่ม ใช้เป็นวิชาโท ใช้เป็นวิชาเลือกเสรี

GE
บังคับ X X

เลือก-เกนิ / /

Core
บังคับ X X

เลือก-เกนิ เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด

Major

บังคับ X X
เลือกตามแผน-เกนิ X X
เลือกนอกแผน X X

Minor
บังคับ X
เลือก X

Free Elective



แนวทางการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
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กรณีน ากระบวนวชิาในหมวด GE เลือก-เกิน มาใช้เป็น
กระบวนวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ให้ตรวจสอบเงื่อนไขที่
ก าหนดในหลักสูตรนักศกึษา และประกาศวชิาโท

ประกาศวิชาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ก าหนดให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ โดย
เลือกกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ (ECON) ใดๆ ยกเว้น กระบวนวิชา ECON 100 

ทัง้นี ้กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่เป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หรือวิชาแกนของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด



แนวทางการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

24

กระบวนวชิาในหมวดวิชาเอก-นอกแผน/แขนงวชิา 
จัดอยู่ในหมวดวชิาเอก แต่ไม่นับเป็นหน่วยกิตที่ได้ใน
หมวดวิชาเอก และไม่น ามาค านวณ GPA วชิาเอก

การตรวจสอบ มชท 92
วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาแกน - เลือกเกิน - ไม่ต้องย้ายเป็นเลือกเสรี
วิชาเลือกที่ได้ F / W (GE, แกน, เอก, โท) - ไม่ต้องย้ายเป็นเลือกเสรี



แนวทางการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

25

การด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตร ประกาศ ข้อบังคับ
ให้ด าเนินการขออนุมัติต่อมหาวทิยาลัย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏทินิการศึกษา
ก่อนภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา

การขอใช้ข้อบังคับฯ     การขอใช้หลักสูตร 
การขอเทยีบแทน / เทยีบโอน / ใช้แทน กระบวนวิชา



วันส าเร็จการศึกษาภาคฤดรู้อน 2559

26

สภาวิชาการเปลี่ยนแปลงวันประชุม
จากศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
เป็นอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ส่งผลต่อวันที่สภาวิชาการเหน็ชอบให้ส าเร็จการศึกษา



ยกเลิกการจัดพมิพ์เล่มคู่มือ

27

คู่มือการลงทะเบยีนเรียน (มชท 30)  

คู่มือการลงทะเบยีนกระบวนวชิา



28

คู่มือการลงทะเบยีน (มชท 30)  

คู่มือการลงทะเบยีนกระบวนวชิา

https://www3.reg.cmu.ac.th/regist259/index.php

www.reg.cmu.ac.th
ลงทะเบียนภาคการศึกษา X/XXXX

http://www.reg.cmu.ac.th/


ยกเลิกการลงทะเบียนระบบ Real Time

29

ปฏทินิการศึกษา ก าหนดวันลงทะเบียนกระบวนวชิา 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ (3-4 สิงหาคม 2560)

ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป
เพิ่ม  ถอน  เปล่ียนตอน

รอการประมวลผลตามช่วงเวลา
9.00-10.00 และ 15.00-16.00 น.

เดมิ เฉพาะ ปี 1 เทอม 1
เพิ่มกระบวนวิชา 
ทราบผลทนัที
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ใบแจ้งผลการศึกษาส าหรับนักศึกษารายบุคคล

30

ส าหรับผู้ปกครองนักศกึษารหสัประจ าตวั 60... เป็นต้นไป
ดผูลการเรียนผ่านทางเวบ็ไซต์ www.reg.cmu.ac.th

การขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่
กรอกประวัตนัิกศึกษา
ผู้ปกครองแจ้งที่อยู่ Email

สทป แจ้งค าแนะน าเพื่อให้ผู้ปกครอง 
เข้ามาด าเนินการต่อด้วยตนเอง
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ใบรายงานผลการบันทกึอักษรล าดับขัน้

31

ตัง้แต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป
คณะ / ภาควิชา ตรวจสอบการบนัทกึผลเกรด 
แต่ละกระบวนวชิา ทาง www.reg.cmu.ac.th
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบยีน 
ส าหรับคณะ / ภาควิชา

http://www.reg.cmu.ac.th/


ตู้ขอเอกสารทางการศึกษา
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ใบระเบยีนถาวร
ใบปริญญาบตัร
รายละเอียดกระบวนวชิา
หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา
หนังสือรับรองคุณวุฒิ รหสันักศึกษา

เลขที่บัตรประชาชน
เลขที่หนังสือเดนิทาง



ตู้ขอเอกสารทางการศึกษา
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ช่องทางรับชม Motion Infographic
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http://www.reg.cmu.ac.th > เลือก Icon        มุมบนขวา
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http://www.youtube.com/user/RegCMU 
 เลือก Playlists
 Motion Infographic : บริการการศกึษา

ช่องทางรับชม Motion Infographic



ขอได้รับความขอบคุณ
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