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บทคัดยอ 

 

 การลงทะเบียนเรียนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญของนิสตินักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเริ่มตนเม่ือมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรและผูเรียนไดดําเนินการ

ลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาทีก่ําหนดไวในหลักสูตร  เพื่อใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  การวิจัยในครั้งนี้มคีวามมุงหมายเพื่อศึกษารูปแบบการใหบริการ 

ดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น 

ตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนที่มีตําแหนงหนาท่ีการงานและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนางาน 

และเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน  จํานวน  173  คน  จากสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  28  แหง  ซึ่งไดมาโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (PS)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มี  4  ฉบับ  ไดแก  

แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  ชนิดมาตราสวน  5  ระดับ  จาํนวน  69  ขอ  มีคาอํานาจจาํแนกรายขอ  (rxy)  ตั้งแต 

.27  ถึง  .86  และมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ  .88  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการ 

ดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ชนิดเขียนตอบ  จํานวน  89  ขอ 

แบบสัมภาษณเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  จํานวน  87  ขอ  และแบบสังเคราะหรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับ 

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  9  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ 

คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบความแปรปรวนพหุคูณสองทาง  (Two-way  MANOVA) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1.  มหาวิทยาลัยที่เปนกลุมตัวอยางไดกําหนดรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีน

ระดับปริญญาตรีเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดใหนิสิต

นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  สามารถเลือกลงทะเบียนเรียน 



รายวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดและเลือกรายวิชาโดยอิสระตามความตองการ  ซึ่งมีระยะเวลา 

ในการลงทะเบียนเรียน  ประมาณ  7 - 14  วัน  และกําหนดใหชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร 

  2.  บุคลากรที่มปีระสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05   

โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  ไมเกิน  5  ป  มคีวามคิดเห็น 

ตอปญหาการลงทะเบียนเรียนสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  

21 - 25  ป   

  3.  แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีน  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศการลงทะเบียนเรียนใหสามารถรองรับการเขาใชงานของผูรับบริการ 

ที่มีจํานวนมากได  ควรพัฒนาฐานขอมูลดานหลักสูตรหรือฐานขอมูลรายวิชาเพื่อแกไขปญหา 

ดานการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา  ควรพัฒนาระบบการชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียนท่ีหลากหลาย

ชองทางและสามารถตัดยอดหนี้ผานระบบทันที  และควรมีการลดขั้นตอนและวิธีการในการติดตอ 

หรือการดําเนินการในดานการลงทะเบียนเรียน   

 โดยสรปุ  รูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั 

ของรัฐ  มีกระบวนการหรือวิธีการหลายขั้นตอน  มีความหลากหลายในการบริหารจัดการ  และมีบริบท

แตกตางกันตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ยังพบปญหาที่เกิดข้ึน 

จากการเขาใชงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในชวงของการลงทะเบียนเรียน  

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยตองพัฒนาชองทางการปฏิบัติงานหรือการใหบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนใหสามารถรองรับการลงทะเบียนเรียนสําหรับ

นิสิตนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงมีการวิเคราะห  ปรับปรุง   

หรือพัฒนาข้ันตอน  กระบวนการ  หรือวิธีการในการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง  

เพื่อใหหนวยงานประสบผลสาํเร็จในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการตอไป 
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ABSTRACT 

 

 Course registering is one of significant activities for university students, 

enrolling to courses enables the teaching and learning activity and needs to be 

followed as required to complete the program in the specific study duration set by 

the university. The purposes of this study were to investigate the courses enrollment 

services at the undergraduate level of the government universities, compare the 

opinions and conditions of problems regarding the service provided among the 

different positions and work experiences of the practitioners working in the registrar 

offices and examine the guidelines and development of the course registrar of the 

government universities. The sample used in this study consisted of administrators, 

heads of division, and staffs of 173 people from 28 Higher Education Institutions which 

were retrieved by using the purposive sampling technique. The instruments used for 

collecting data comprised of a 69-item questionnaire regarding registration service style 

at the undergraduate level of the government universities having discriminating power 

(rxy) ranging .27 to .86 and a reliability of .88, a 89-item open end questionnaire 

regarding registration service style at the undergraduate level of the government 

universities, a 87-question interview form, and a 9-question synthesis form of 

registration service style at the undergraduate level of the government universities. 

Statistics used in data analysis were percent, mean, standard deviation and MANOVA.  

 The results of the study were as follows; 

  1. Sample universities designed the model of registration services for 

undergraduate students according to the rules, regulations or university announcement by 

assigning the students to manage self-registration on internet. The students are adviced to 

select the courses as prearranged by the university and free to choose selective courses. 



The period of 7-14 days are provided for registration and the tuition fee is paid through 

banking transaction. 

  2.  The staff working at the registration service with different work experience 

agreed with the conditions of problems differently at the statistical significant level of .05. 

Staff who works not more than 5 years agreed with the conditions of problems differently 

at the statistical significant in higher level than staff who works for 21 - 25 years.  

  3. The guideline to develop the registration service was presented that the 

universities continue developing the registration technology system to support the higher 

demand of the students in the future. Database of curriculum and courses should be 

developed in order to reduce course condition checking problems. The payment systems 

should be more in channels of payment and debt deducted autonomously with lessen 

steps in service receiving. 

 In conclusion, types of registration services for the undergraduate students 

consisted of several steps and had varieties in service arrangement according to various 

contexts of rules, regulations and university announcement. However, some difficulty in 

system using of the students; thus, the universities are urged to continue developing 

channels of service and technology system to support adequately the numbers of 

students in each semester with higher efficiency, including of the capability to analyze, 

improve and develop process and procedure of registrar for a better performance of 

service in a long term for service and work performance. 
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บทที ่ 1 

 

บทนาํ 

 

ภูมิหลัง 

 

 ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จาํนวน  156  แหง  

ประกอบดวย  กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  จํานวน  19  แหง  กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน   

14  แหง  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน  39  แหง  กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จํานวน   

9  แหง  กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน  จํานวน  43  แหง  และกลุมวิทยาลัยและสถาบันเอกชน  จํานวน   

32  แหง  (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา.  2558  ข  :  เว็บไซต)  ไดจัดการการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีความหลากหลายท้ังเชิงคุณภาพ  และเชิงปรมิาณ  โดยแตละสถาบันอุดมศึกษา 

ใหความสาํคัญในการจัดการศกึษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และดวยบรบิทดานนโยบาย  

งบประมาณ  บุคลากร  และดานอ่ืน ๆ  ของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่แตกตางกัน  สงผลใหสถาบัน  

อุดมศึกษามีบริบททีแ่ตกตางกันในหลายองคประกอบ  เชน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

งบประมาณ  ระบบการศึกษา  ระเบียบ  ขอบังคบั  ประกาศ  และแนวปฏิบัติทางดานการจัดการศกึษา  

แตมีวัตถุประสงคหลักในการมุงเนนกระบวนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง  โดยใชเทคโนโลยีการเรียน 

การสอนและการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการวิจัยที่สามารถประยุกตใชแกปญหา  เพื่อให 

บริการที่สอดคลองกับความตองของสังคมรวมถึงการสั่งสมอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเปาหมายสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มคีณุภาพสูงมุงใหบัณฑิต 

เปนผูมีความสามารถในการคนคิดและแกปญหา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระบวนการคิดวิเคราะห   

มีความเปนผูนํา  มีความรูสึกในวิชาชีพและรอบรู  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชภาษา

มากกวาหนึ่งภาษา  และใชเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีความชํานาญเชิงคณิตศาสตร  รูเทาทัน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนผูมุงศึกษาตลอดชีพ  มีสุนทรียภาพดานดนตรแีละวรรณกรรม   

เห็นคุณคาในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  โดยกระบวนการสรางบัณฑิตนั้นจะตองมุงสรางสมคุณธรรม 

ในตัวบัณฑิตใหเปนผูรบัผิดชอบตอสังคม  (สวัสดิ์  วิชระโภชน.  2549  :  1  ;  อางอิงมาจาก  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2548  :  9)   

 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายและแตกตางกันแลว  

ในแตละสถาบันยังมีรูปแบบ  วิธีการ  และขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่แตกตางกันดวย   

แตละสถาบันอุดมศกึษาไดเปดสอนในระดับประกาศนียบัตร  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท   

หรือระดับปริญญาเอก  ทั้งยังมีนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก  จึงไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน 
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ที่สามารถรองรบัการดําเนินการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  โดยสามารถปฏิบัติการผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตสงผลใหนิสิตนักศึกษา  คณาจารย  บคุลากร  หรือผูที่เก่ียวของ  สามารถ 

เขาสูระบบหรือใชบริการไดทกุที่ที่มรีะบบเครือขายอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทะเบียน

รายวชิาเรียนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด  เพื่อใหนิสิตนักศึกษาสาํเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

 ระบบการลงทะเบียนเรยีนเปนระบบงานที่ทํางานอยูบนระบบฐานขอมูลทะเบียนที่สัมพันธ 

กับนิสิตนักศึกษาเปนหลัก  เพ่ือรองรับงานบริการการศึกษา  ตั้งแตเริ่มรับนิสิตนักศึกษาเขาศึกษา

จนกระท่ังสําเร็จการศึกษาเปนวงจรตอเนื่องกัน  โดยมีองคประกอบของฐานขอมูลหลาย ๆ  ระบบ  

ประกอบกันตามกระบวนการของการทํางาน  ประกอบดวย  ระบบฐานขอมูลหลัก  ระบบงาน

ตารางสอน  ตารางสอบ  ระบบงานลงทะเบียน  ระบบงานการเงนินิสิต  และระบบงานประมวลผล  

โดยสามารถลงทะเบียนผานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตอเชื่อมโยงกับระบบ  Internet  ไดท่ัวประเทศ   

โดยเขามาที่เว็บไซตที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรยีนหลัก  ดังนี้  

(อรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  และคณะ.  2547  :  10  ;  อางอิงมาจาก  Advance  Vision  System.  

2542  :  1)  ข้ันตอนที่  1  นสิิตนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาหรือตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรยีน  

ขั้นตอนที่  2  นิสิตนกัศึกษาบนัทึกขอมลูการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

หรือชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และขั้นตอนที่  3  นิสตินักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

 การลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยจะมีหนวยงานหลัก 

ที่มีภารกิจที่จะตองดําเนินการและดูแลระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหมีประสิทธิภาพ   

ซึ่งมีหนาที่สําคัญ  ในการดูแลระบบฐานขอมูลหลัก  ระบบฐานขอมูลการลงทะเบียนเรยีน  ระบบ

ฐานขอมูลรายวชิา  ระบบฐานขอมูลตารางเรยีน  ตารางสอน  และตารางสอบ  ปฏิทินการศึกษา 

ผังคาใชจาย  การใหบริการตอบคําถาม  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน  เพื่อให 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพสูงสุด   

และเนื่องจากในแตละมหาวิทยาลัยมีจาํนวนนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหระบบลงทะเบียนเรียน 

ไมสามารถรองรับการทํารายการตาง ๆ  ได  โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทะเบียนเรียนในชวงท่ีปฏิทิน

การศึกษากําหนด  จึงพบประเด็นปญหาหรืออุปสรรคที่พบในแตละภาคการศึกษา  เชน  นิสิตนักศึกษา 

ไมสามารถเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียนไดเนื่องจากเครือขายขัดของ  นิสิตนักศึกษาไมสามารถเขาสู 

ระบบการลงทะเบียนเรียนไดเน่ืองจากระบบปฏิบัติการขัดของ  นิสิตนักศึกษาไมสามารถชําระเงินได 

เนื่องจากขอมูลการชําระเงินผิดพลาด  หรือไมถูกตอง  นิสิตนักศึกษาที่มีสถานะทุน  (กยศ.)  หรือไดรับ 

ทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมหรือคาหนวยกิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนได  ตารางเรียนหรือตารางสอบ 

ซ้ําซอน   ที่นั่งเรียนในแตละรายวชิาเต็ม  หรือรายวิชาไมเพียงพอตอความตองการในการลงทะเบียนเรยีน  

เปนตน  (สวัสดิ ์ วิชระโภชน.  2555  :  2) 
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 ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีมีประสิทธภิาพ  

สามารถตอบสนองการใหบริการสาํหรับผูรับบริการไดอยางมีมาตรฐาน  ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน 

หรือใหบรกิารไดอยางมีคุณภาพ  ผูวิจัยจึงไดศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับ 

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดองคความรูท่ีมีประโยชนในดานวิชาการงานทะเบียน  สามารถคนพบรูปแบบ  ขั้นตอน   

กระบวนการ  หรือวิธีการในการลงทะเบียนเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถนาํไปประยุกตใชเพื่อให 

เกิดการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  การพฒันางาน  การพัฒนาการใหบริการ  หรือการพัฒนา 

การบริหารจัดการงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  ที่มีตําแหนงหนาที่การงานและประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรยีน   

แตกตางกัน 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรยีนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 1.  ทําใหทราบขั้นตอน  กระบวนการ  และวิธีการในการลงทะเบียนรายวิชาเรียนของนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 2.  เปนขอสนเทศที่สําคัญในการพัฒนา  ปรบัปรุง  และวางแผน  เพื่อพัฒนาขั้นตอน  

กระบวนการ  วธิีการ  และพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐใหมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

ที่มีตําแหนงหนาที่การงานและประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียน 

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.  ประชากรและกุลมตัวอยาง 

  1.1  ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนางาน  และเจาหนาที ่

ที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  28  แหง 

  1.2  กลุมตัวอยาง 

   1.2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนางาน  และเจาหนาท่ี 

ที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  173  คน   

จากสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  28  แหง 

   1.2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนางาน  และเจาหนาท่ี 

ที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  6  แหง   

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  แยกเปนรายภูมิภาคไดดังนี้ 

    1)  ภาคกลาง  จาํนวน  2  แหง  คือ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน  1  แหง  คือ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    3)  ภาคตะวันออก  จาํนวน  1  แหง  คือ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

    4)  ภาคเหนือ  จํานวน  1  แหง  คือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    5)  ภาคใต  จาํนวน  1  แหง  คือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  การวิเคราะหเนื้อหา  หมายถึง  การแยกแยะ  จัดประเภท  และตีความขอมูลหรือเนื้อหา

เก่ียวกับการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  ออกมาอยางเปนระบบและใชการจัดลําดับ 
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และแปลผลขอมูลหรือเนื้อหา  การทาํตารางสังเคราะหและการพรรณนาบรรยายใหเห็นถึงความสัมพันธ

หรือความขัดแยงเพื่อสรางขอสรุปดวยความเท่ียงตรงและเชื่อมั่นได 

 2.  การสังเคราะห  หมายถึง  การรวบรวมขอมูลขอบังคบั  ระเบียบ  หรือประกาศ 

เก่ียวกับการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสาํนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  มาทําการวิเคราะหและนําเสนอขอสรุป 

อยางเปนระบบ   

 3.  รูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  ข้ันตอน  กระบวนการ   

และวิธีการในการปฏิบัติงานสาํหรับผูรบับริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  ดังน้ี 

  3.1  กฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  กฎเกณฑหรือขอกําหนด 

ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดข้ึนเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการดานการลงทะเบียนเรียน 

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

  3.2  หลักสูตร  หมายถึง  ขอกําหนดในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบดวย  

วัตถุประสงค  โครงสราง  เนือ้หารายวิชา  คุณลักษณะของผูเขาศึกษา  คณาจารย  บัณฑิต  การจัด 

การเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  และการบริหารหลักสูตรที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3.3  การเปดรายวิชาเรียน  หมายถึง  การบันทึกขอมูลรายละเอียดรายวิชาท่ีจะทาํการ 

เปดสอนในระบบการจัดการตารางเรยีนตารางสอนกอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษา 

  3.4  อาจารยผูสอน  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ในการสอน  การชี้แนะ  และการบริหาร

จัดการในการเรียนการสอนของแตละรายวิชาที่เปดสอน 

  3.5  จํานวนท่ีนั่งเรยีน  หมายถึง  จาํนวนท่ีสามารถรองรับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรียน 

ของนิสิตนักศึกษาในแตละรายวิชา 

  3.6  ตารางเรียน  หมายถึง  ระยะเวลาที่กําหนดไวสาํหรับการเรียนในแตละรายวิชา 

  3.7  ตารางสอบ  หมายถึง  ระยะเวลาที่กําหนดไวสาํหรับการสอบในแตละรายวิชา 

  3.8  บุรพวิชา  หมายถึง  รายวิชาท่ีบังคับใหเรียนกอนหรือรายวชิาที่บังคับใหเรียนพรอม

กับรายวิชาที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากําหนด 

  3.9  ระบบการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  ระบบปฏิบัติการที่ทํางานผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตอยูบนระบบฐานขอมูลทะเบียนที่สัมพันธกับผูเรียนเปนหลัก  เพื่อรองรับงานบริการ

การศึกษา  ตั้งแตเริ่มรับผูเรียนเขาศึกษาจนกระท่ังสาํเร็จการศึกษาเปนวงจรตอเนื่องกัน  โดยมี

องคประกอบของฐานขอมูลหลาย ๆ  ระบบประกอบกันตามกระบวนการของการทํางาน   
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  3.10  ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  กระบวนการในการบันทึก 

รายวชิาเรียน  หรือกระบวนการอ่ืนที่เก่ียวของกับการบันทึกรายวิชาเรียนที่นิสิตนักศึกษาดาํเนินการ 

ในแตละภาคการศึกษา 

  3.11  ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  ชวงเวลาของการดําเนินการบันทึก

ขอมูลรายวิชาเรียนหรือการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวของผานกระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีการที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.12  การลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การบันทึกขอมูลรายวิชาเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ในแตละภาคการศึกษาผานระบบปฏิบัติการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.13  การลงทะเบียนเรียนผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต  หมายถึง  การบันทึกขอมูล

รายวชิาที่ผูเรียนตองการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีสามารถปฏิบัติการไดทุกสถานที่ท่ีมีสัญญาณ

เครือขาย 

  3.14  การเพิ่มรายวิชาเรียน  หมายถึง  การบันทึกขอมูลรายวิชาเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ผานระบบปฏิบัติการในชวงที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเพิ่มรายวิชาเรียน 

  3.15  การถอนรายวิชาเรียน  หมายถึง  การดาํเนินการยกเลกิขอมูลการบันทึกขอมูล 

รายวชิาเรียนของนิสิตนักศึกษาผานระบบปฏิบัติการหรือผานหนวยงานในชวงที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

การดําเนินการดังกลาวนิสิตนกัศึกษาจะตองศึกษารายละเอียดขอมูลการดําเนินการใหชัดเจน 

และรอบคอบ  เน่ืองจากการดําเนินการยกเลิกขอมูลการบันทึกขอมูลรายวิชาเรียนจะสงผลถึงการคนืเงิน  

(ถามี)  และการปรากฏสัญลักษณตัวอักษร  W  ตามที่ระเบียบหรือขอบังคบัของมหาวิทยาลัยกําหนด 

ในระบบหรือใบแสดงผลการศึกษา 

  3.16  การลงทะเบียนเรียนชา  หมายถึง  การบันทึกขอมูลรายวชิาเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ไมทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนด  โดยนิสิตนกัศึกษาการดําเนินการขออนุมัตจิาก 

ผูมีอํานาจในการบันทึกขอมูลรายวชิาเรียนภายหลังและจะตองชําระเงินคาธรรมเนยีมที่เก่ียวของ 

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.17  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หมายถึง  การบันทึกขอมูลรายวิชาเรยีนของนิสิตนักศกึษา 

ในรายวิชาที่ระเบียบหรือขอบังคับอนุญาตใหสามารถเรยีนไดอีกครั้ง  เนื่องจากการมีผลการเรียน 

ที่ต่ํากวาเกณฑ  ไมผานเกณฑการประเมิน  หรือเปนไปตามหลักสูตรกําหนด 

  3.18  จํานวนหนวยกิต  หมายถึง  จาํนวนตัวเลขที่กําหนดโดยสาขาวิชาเพื่อแสดงถึง

จํานวนที่นิสิตนักศึกษาตองศึกษาในรายวิชานั้น ๆ  ซึ่งครอบคลุมการศึกษาท้ังในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   

และการศึกษาดวยตนเอง 

  3.19  การชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การแจงความประสงคในการตดั 

ยอดหนี้ที่เกิดข้ึนจากการดําเนนิการท่ีเก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรยีนของนิสิตนักศึกษา 

ในแตละภาคการศึกษาผานชองทางตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  3.20  การบันทึกผลการศึกษา  หมายถึง  การแจงผลการเรยีนเม่ือเสร็จสิ้น 

ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวชิาผานขั้นตอน  กระบวนการ  และวิธีการ 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

  3.21  การพนสถานภาพ  หมายถึง  การไมมีสถานะเปนผูกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของ

นิสิตนักศึกษาซึ่งเปนไปตามที่ระเบียบหรือขอบังคับกําหนด 

  3.22  ฐานขอมูล  หมายถึง  แหลงรวมขอมูลซึ่งอยูในรูปแฟมขอมูลมารวมไวท่ีเดียวกัน 

ในการบริหารจัดการเก่ียวระบบการลงทะเบียนเรยีนและระบบขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

  3.23  เคร่ืองแมขาย  หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอรหรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ใหบริการและการบริหารจัดการเก่ียวกับระบบการลงทะเบียนเรยีน 

และระบบขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

  3.24  การสาํรองขอมูล  หมายถึง  กระบวนการ  ขั้นตอน  หรือวิธีการในการจัดเก็บขอมูล 

การลงทะเบียนเรียนหรือขอมูลที่เก่ียวของผานระบบ  วัสดุ  หรืออุปกรณที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.25  การใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การดาํเนินการหรือการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรยีนสําหรับผูรับบรกิารใน  5  ประเด็นหลกั  

ประกอบดวย  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน  บุคลากรที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน  การ

บริหารจัดการดานการลงทะเบียนเรียน  การติดตอประสานงานดานการลงทะเบียนเรียน  และระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศดานการลงทะเบียนเรียน  โดยมรีายละเอียด  ดังนี้ 

   3.25.1  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การดําเนินการหรือการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรียนสําหรับผูรับบริการ  ในการกําหนดกฎระเบียบ

หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน  ปรับปรุงกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

กับการลงทะเบียนเรียน  กําหนดขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาสาํหรับการลงทะเบียนเรียน   

และประชาสัมพันธกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนใหกับนิสิตนักศึกษา   

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

   3.25.1  บุคลากรที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรยีน  หมายถึง  การดาํเนินการหรือ 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบันทกึขอมูลรายวิชาเรียนสําหรับผูรับบริการ  ในการกาํหนด   

ผูรับผิดชอบดานการลงทะเบยีนเรียน  ผูบริหารใหการสนับสนุน  ใหความสําคัญและกํากบัติดตาม 

ในการลงทะเบียนเรียน  คณาจารยมีความรู  ความเขาใจ  ใหคําปรึกษาและดูแลนิสิตนักศึกษา 

ในที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  เจาหนาท่ีมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถใหคําปรึกษา

และมีทักษะในการแกไขปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

   3.25.1  การบริหารจัดการดานการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การดาํเนินการหรือ 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบันทกึขอมูลรายวิชาเรียนสําหรับผูรับบริการ  ในการกาํหนดโครงสราง 

การบริหารงานและมอบหมายผูรบัผิดชอบในงานลงทะเบียนเรยีน  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
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หลากหลายชองทาง  กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน  กําหนดวิธีการในการแกไข 

ปญหาการลงทะเบียนเรียน  มีแบบฟอรมสําหรับการใหบริการ  และการประเมินความพึงพอใจ 

ของผูรับบรกิาร 

   3.25.1  การติดตอประสานงานดานการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การดาํเนินการ

หรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรยีนสําหรับผูรับบริการ  ในการประชุมหรือ 

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน  บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ถายทอดความรูหรือประสบการณในการทํางาน  นาํวิธีการหรือเทคนิคไปใช

ประโยชน  การสรางเครือขาย  และการตดิตอหรือการประสานงานกับบุคคล  หรือหนวยงานที่เก่ียวของ

ดานการลงทะเบียนเรียน 

   3.25.1  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดานการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  การ

ดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวชิาเรียนสาํหรับผูรับบริการ  ในการ

กําหนดใหผูรับบริการสามารถลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตระบบ

ลงทะเบียนเรยีนสามารถใหบรกิารไดอยางมีประสิทธิภาพ  รองรับจํานวนผูการเขาใชงานไดจํานวนมาก  

เครือขายอินเทอรเน็ตสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูรับบริการทุกประเภทสามารถเขาใช

บริการระบบลงทะเบียนเรียนได  มีการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

  3.26  ปญหาการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ

หรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรยีนใน  3  ดาน  ประกอบดวย  ดานวิธีการ 

และขั้นตอน  ดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้  

   3.26.1  ปญหาการลงทะเบียนเรยีนดานวิธีการและขั้นตอน  หมายถึง  อุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบันทึกขอมลูรายวิชาเรียนจากการเปด

รายวชิาหรือแจงรายวิชาเรียน  รายวิชาท่ีมีรายวิชาบังคับใหเรียนกอน  (Pre-requisite)  วิธีการและ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน  การเพิ่ม  ถอน  หรืองดรายวิชาเรียน  วิธีการและข้ันตอนในการชาํระเงิน

คาลงทะเบียนเรียน  และผูรับบริการไมลงทะเบียนเรยีนหรือไมชําระเงนิคาลงทะเบียนเรียนภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

   3.26.2  ปญหาการลงทะเบียนเรยีนดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  

หมายถึง  อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดาํเนินการหรือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบันทึกขอมูล

รายวชิาเรียนจากหลกัสูตร  จํานวนรายวิชา  จํานวนท่ีนั่งเรยีน  จํานวนหองเรียน  จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร  จํานวนอาจารยผูสอน  และจํานวนบุคลากรทีใ่หบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

   3.26.3  ปญหาการลงทะเบียนเรยีนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  

อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบันทึกขอมูลรายวิชาเรยีน 
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จากการเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียน   ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตระบบการลงทะเบียนเรียน 

วิธีการและขั้นตอนในการชาํระเงินคาลงทะเบียนเรยีน  และผูรับบรกิารไมสามารถตรวจสอบขอมูล 

การลงทะเบียนเรียน 

  3.27  แนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียน  หมายถึง  วิธีการ  หรือขั้นตอน 

ในการดําเนินการเพื่อใหการบันทึกรายวิชาเรียนผานชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 4.  มหาวิทยาลัยของรัฐ  หมายถึง  สถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลที่จัดตั้งข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติ  ในการวิจัยครั้งนี้จะมุงเนนศึกษาขอมูลเฉพาะสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  

จํานวน  28  แหง 

 5.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  หมายถึง  หนวยงานตนสังกัดของสถาบัน  

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  มบีทบาทหนาที่และความรับผดิชอบในการกําหนดนโยบาย  การกํากับ  

การติดตาม  และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 6.  นิสิตนักศึกษา  หมายถึง  ผูท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

 



บทที ่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลยั 

ของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  ดังนี้ 

  1.  หลักการและแนวคิดที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดบัอุดมศกึษา 

  2.  ความรูเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

  3.  ความรูเก่ียวกับกฎระเบียบการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

  4.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการใหบริการ 

  5.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเนื้อหา 

  6.  ความรูเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  7.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

หลักการและแนวคดิที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

 

 มาตรฐานการอุดมศึกษา 

  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบดวย  มาตรฐาน  3  ดาน  12  ตัวบงชี้  ดังน้ี   

(สาํนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ.  2553  :  2 - 4) 

   1.  มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 

    บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถ 

ในการเรียนรู  และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชวีิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ทั้งรางกายและจิตใจ  มีความสํานึกและความรบัผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

    ตัวบงชี ้

     1.1  บัณฑิตมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน  สามารถเรียนรู   

สรางและประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคม 

ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

     1.2  บัณฑิตมีจิตสํานึก  ดํารงชวีิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ   

โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
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     1.3  บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส   

รักษาสขุภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 

   2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

    มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และพันธกิจ 

ของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 

     2.1  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหาร

จัดการการอุดมศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระ 

ทางวิชาการ 

      ตัวบงชี้ 

       2.1.1  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

มีความยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

       2.1.2  มีการบริหารจัดการทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใสและตรวจสอบได  มกีารจัด

การศึกษาผานระบบและวิธีการตาง ๆ  อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

       2.1.3  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

     2.2  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

      การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  4  ดาน  อยางมีดุลยภาพ  

โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน  และสังคมในการจัดการความรู 

      ตัวบงชี้ 

       2.2.1  มีหลักสูตรและการเรียน  การสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุน  

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญ 

กับการพัฒนาผูเรียนแบบผูเรยีนเปนสําคัญ  เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  

ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมิน  และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน  และการบรหิารจัดการ

หลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม  สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน

การสอน 

       2.2.2  มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปน 

การขยายพรมแดนความรู  และทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศกัยภาพของประเภทสถาบัน  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติ

ของสังคมและประเทศชาติ 
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       2.2.3  มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลองกับ 

ความตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเสริมสราง 

ความแข็งแรงและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

       2.2.4  มีการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร  วฒันธรรม   

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีการปรับใช

ศิลปะ  วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

   3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และสังคมแหงการเรยีนรู 

    การแสวงหา  การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู

สังคมฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 

    ตัวบงชี ้

     3.1  มีการแสวงหา  การสราง  และการใชประโยชนความรู  ทั้งสวนที่เปน 

ภูมิปญญาทองถ่ินและเทศ  เพ่ือเสริมสรางสังคมฐานความรู 

     3.2  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัยแบบ

บูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หลกัการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวม

พลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  ชวงระยะเวลาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตร ี ตั้งแตปการศึกษา  2548 - 2558  

สถาบันอุดมศึกษาไดใชดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  โดยมหีลักการและสาระสาํคญั  ดังนี้  (สํานักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  2553  :  11 - 18) 

   1.  ปรชัญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมุงใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ปรชัญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวชิานั้น ๆ  โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง  และสามารถตดิตอสื่อสาร 

กับผูอื่นไดเปนอยางดี  รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม   

   2.  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษาแบงออกเปน   

2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวน

เทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
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    สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค   

ใหถือแนวทางดังนี้ 

     ระบบไตรภาค  1  ปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศกึษาปกติ   

1  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 

     ระบบจตุรภาค  1  ปการศึกษาแบงออกเปน  4  ภาคการศกึษาปกติ   

1  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  10  สัปดาห 

    สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศึกษานั้น  รวมทั้งรายละเอียดการเทยีบเคยีงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

   3.  การคิดหนวยกิต 

    3.1  รายวิชาทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   

15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    3.3  การฝกงานหรือฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    3.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมคีาเทากับ   

1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

   4.  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

    4.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

120  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

และไมเกิน  12  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    4.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

150  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

และไมเกิน  15  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    4.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา  180  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  12  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียน 

เต็มเวลา  และไมเกิน  18  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    4.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

72  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  4  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

และไมเกิน  6  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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     หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

ปริญญาตรี  และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวน

และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

    ท้ังนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร

นั้น 

   5.  โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ   

และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 

    5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรยีนใหมีความรอบรู 

อยางกวางขวาง  มีโลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผูอื่นและสังคม  เปนผูใฝรู  

สามารถคิดอยางมเีหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม  ตระหนัก

ในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใช 

ในการดําเนินชวีิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาํแนกเปนรายวิชาหรือ

ลักษณะบูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  

มนุษยศาสตร  ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต   

     อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  อาจไดรับ

การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศกึษาเพิ่มเติม 

ในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

    5.2  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วชิาเฉพาะดาน  วิชาพื้นฐานวิชาชพี

และวิชาชีพ  ที่มุงหมายใหผูเรยีนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีหนวยกิตรวม  ดังนี้ 

     5.2.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ

รวมไมนอยกวา  84  หนวยกิต 

     5.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ

รวมไมนอยกวา  114  หนวยกิต 

     5.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิต   

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  144  หนวยกิต 

     5.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิต  หมวดวิชา

เฉพาะรวมไมนอยกวา  42  หนวยกิต 

     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู

หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และวิชาโท
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ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวน

หนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

150  หนวยกิต 

    5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ   

ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต   

    สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสร ี ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถ 

วัดมาตรฐานได  ทั้งนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศกึษาในระบบ  

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลา 

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอนไมนอยกวา  5  คน  

และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  อยางนอย  2  คน  ทั้งนี้  อาจารยประจําในแตละหลักสูตร

จะเปนอาจารยประจาํเกินกวา  1  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

   7.  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

    7.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป  5  ป  และไมนอยกวา  6  ป)  จะตอง 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

    7.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศ

นีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรอืเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญา  (3  ป)  หรือเทยีบเทา  ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา  พ.ศ.  2548 

   8.  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  

22  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  

และจะสาํเร็จการศกึษาไดดังนี้ 

    8.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  สาํเร็จการศึกษาไดไมกอน  6  ภาคการศึกษา

ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  14  ภาคการศกึษาปกติ  สาํหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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    8.2  หลกัสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  สาํเร็จการศึกษาไดไมกอน  8  ภาคการศึกษา

ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  17  ภาคการศกึษาปกติ  สาํหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    8.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  สําเร็จการศกึษาไดไมกอน   

10  ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  20  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    8.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  สําเรจ็การศึกษาไดไมกอน   

4  ภาคการศึกษาปกติ  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  8  ภาคการศกึษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน   

9  หนวยกิต 

    หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเปน  การลงทะเบียนเรียน 

ที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือน 

ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไว 

ในหลักสูตร 

   9.  เกณฑการวัดผลและการสาํเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ 

การวัดผล  เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  โดยตองเรียน

ควบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา  2.00   

จากระบบ  4  ระดับ  คะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรยีนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

    สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสาํเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้

จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

   10.  ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา 

ในสาขาวิชา  และอักษรยอสาํหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

นั้นในกรณทีี่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมี

การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชิา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญา

ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   11.  การประกันคณุภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  4  ประเด็น  คือ 

    11.1  การบริหารหลักสูตร 

    11.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

    11.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
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    11.4  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

   12.  การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย   

แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  5  ป   

และมีการประเมิน  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  5  ป 

 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตร ี

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  15  กําหนดใหมีการเทียบโอน

ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว  เนนใหสถานศึกษามีความเปน

อิสระ  ความคลองตัว  และมีเสรีภาพทางวิชาการ  ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  โดยที่ 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาสามารถดําเนินการไดหลายวิธี  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ควรจะกําหนดแนวปฏิบัติในการเทยีบโอน 

ผลการเรียนระดับปริญญา  เพื่อเปนขอแนะนําทั่วไปเก่ียวกับหลักปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน

ใหสถาบันตาง ๆ  นําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ  กระบวนการและวธีิปฏิบัติที่จะทําให

การเทียบรายวชิาหรือกลุมวิชาเปนไปอยางยุติธรรม  เชื่อถือและตรวจสอบได  มีมาตรฐานเดยีวกัน   

ทั้งยังคงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญา  ดังน้ี  (สาํนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ.  2553  :  90 - 97) 

   หลักการ 

    1.  การเทียบโอนผลการเรียนตองสามารถเทียบโอยผลการเรียนท้ังการศกึษา 

ในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

    2.  การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล   

แตสถาบันอุดมศึกษายังคงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

    3.  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบการเทียบโอน 

ผลการเรียน  เพื่อทําหนาที่ใหคาํแนะนํา/ปรึกษาและดําเนินการใหมีการเทียบผลการเรียน 

ตามกระบวนการและหลักเกณฑที่กําหนด 

    4.  วิธีการและหลักเกณฑท่ีใชในการประเมินการเทียบความรูและโอนหนวยกิต  

ตองชัดเจน  สมเหตุสมผล  และเชื่อถือได  รวมทั้งทําใหกระบวนการประเมินมีความโปรงใส   

และประกันไดวาผูขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรม 

    5.  การประเมินการเทยีบโอนผลการเรียนจะตองชัดเจน  และกรณีที่ผลการเรียน

คลายกันจะตองไดรับการพิจารณาดวยบรรทัดฐานเดียวกัน 
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    6.  ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินการเทยีบโอนผลการเรยีนเปนระยะๆ   

เพื่อเพิ่มความชัดเจน  ลดความซ้ําซอนของวิธีการประเมิน  และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางวิชาการและสังคม 

   แนวทางสําหรับวิธีการและหลักเกณฑการประเมิน 

    1.  วิธีการท่ัวไป 

     1.1  การประเมินผลการเรียน  ควรดําเนินการดังน้ี 

      1.1.1  ระบุระดับการศึกษา  หลักสูตรและรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

ที่จะเทียบโอนผลการเรียนใหชัดเจน 

      1.1.2  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ

ตามกฎหมายรับรอง 

      1.1.3  สถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูพิจารณาตัดสินวาผลการเรียนนั้น 

เพียงพอที่จะใหเทียบโอนผลการเรียนหรือไม 

     1.2  สถาบันอุดมศกึษาตองประกาศวิธีการเทียบโอนผลการเรียนพรอมแสดง

รายละเอียดและขั้นตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอยางชัดเจน 

     1.3  สถาบันอุดมศกึษาตองกําหนดใหมีหนวยงานหรืออาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ

ในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการเรียนเปนผูรับผดิชอบดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

รวมถึงการใหคําแนะนําแกผูขอเทียบโอนผลการเรียนดวย 

     1.4  การประเมินตองอยูบนพื้นฐานของหลักฐานการแสดงผลการเรียน 

ตามวิธีการและเวลาที่กําหนด 

     1.5  การประเมินจะตองคํานงึถึงการพิจารณาที่ผานมาของกรณีท่ีผลการเรียนรู

คลายกัน  และควรมีการรวบรวมการพิจารณาที่ผานมาเพื่อใหแนวทางการตัดสินใจเปนบรรทัดฐาน

เดียวกัน 

    2.  หลักเกณฑการประเมิน 

     2.1  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติดานความรูพื้นฐาน 

ตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับที่ขอเทียบโอน 

ผลการเรียน  โดยกรณีการขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาตรีจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป 

     2.2  สถาบันอุดมศกึษาอาจจะกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ  (ถามี)  ของผูขอเทียบ

โอนผลการเรียนใหชัดเจน  เชน  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสอบเขาสถาบันอุดมศึกษา 

ในคณะวิชาที่ตองการขอเทียบโอนผลการเรียนตามวธิีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชากําหนด  เปนตน 
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     2.3  สถาบันอุดมศกึษาควรดําเนินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตภายใต

หลักเกณฑ  ดังนี้ 

      2.3.1  หลักเกณฑการเทียบวิชาเรยีนและโอนหนวยกิตระหวางการศกึษา 

ในระบบ  ระดับปริญญาตรี 

       1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

       2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

       3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่าํกวาระดบัคะแนน

ตัวอักษร  C  หรือแตมระดับคะแนน  2.00  หรือเทียบเทา 

       4)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน

หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

       5)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษา 

จะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

       6)  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รบัโอน 

อยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

       7)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษา

ไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ีไดรับ 

ความเห็นชอบแลว 

      2.3.2  หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศกึษา

นอกระบบ/หรือการศึกษาตามอัธยาศยัเขาสูการศึกษาในระบบ 

       1)  การเทียบความรูและเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

ตามหลักสูตร  และระดับการศึกษาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูขอเทียบตองการ 

       2)  การเทียบประสบการณจากการทํางานตองคํานึงถึงความรู 

ที่ไดจากประสบการณเปนหลัก 

       3)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทยีบความรูในแตละรายวิชา 

หรือกลุมรายวิชาและเกณฑการตัดสินของการประเมินในแตละวิธีใหเปนไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

       4)  ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร  C  

หรือแตมระดับคะแนน  2.00  หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับปรญิญาตรี   

จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น  แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษร 

และไมมีการนํามาคดิคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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       5)  การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน  เชน   

ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  (Standard  Teats)  ใหบันทึก  “CS”  (Credits  from  

Standardized  Teats)  ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน   

(Non-standardized  Tests)  ใหบันทึก  “CE”  (Credits  from  Exam)  ถาไดหนวยกิตจาก 

การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนไมใชสถาบันอุดมศึกษา  (Evaluation  of   

Non-sponsored  Training)  ใหบันทึก  “CT”  (Credits  from  Training)  และถาไดหนวยกิต 

จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio)  ใหบันทกึ  “CP”  (Credits  from  Portfolio)  เปนตน 

       6)  การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/

หรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีท่ีขอเทียบและใชเวลาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอยางนอยหนึ่งปการศกึษา 

   ระยะเวลาการดําเนินการ 

    สถาบันอุดมศึกษาตองประกาศปฏิทินการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน

ใหชัดเจน 

     1.  กําหนดการเขารับฟงคําชีแ้จงวิธีการและหลักเกณฑการประเมินรวมท้ัง 

การพบอาจารยที่ปรกึษา/อาจารยผูใหคําแนะนาํในการเทียบโอนผลการเรียน 

     2.  กําหนดการในการย่ืนใบสมัครขอเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

     3.  กําหนดการประเมิน  เชน  วัน  เวลา  การทดสอบหรือการสงแฟมสะสม

ผลงาน  หรือเสนอการเรียนรู 

     4.  ระยะเวลาท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรู  และแจงผลการประเมิน 

ใหผูขอเทียบโอนความรูทราบ 

   คาธรรมเนียม 

    คาธรรมเนียมในการดําเนินการเพื่อการเทยีบโอนผลการเรียนและหนวยกิต 

ใหเปนไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   ขอมูลและสารสนเทศที่ตองการ 

    1.  สถาบันอุดมศึกษาควรเผยแพรสารสนเทศที่เปนมาตรฐานที่เก่ียวกับ

กระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนแกผูสนใจ  เชน  จัดทําเอกสาร  คูมือ  แนะนําวิธีการขอเทียบโอน

ผลการเรียน  ซึ่งมีรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแตการย่ืนขอเทียบโอนผลการเรียน  คาธรรมเนียม   

และการประเมิน  เชน  การเตรียมตัว  วิธีการวัดและประเมินผล  หลักเกณฑ  การตัดสนิ  การแจงผล  

และการอุทธรณผลการประเมนิในกรณีท่ีผูขอเทียบโอนผลการเรียนเห็นวาไมเปนธรรม  เปนตน 

    2.  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนมีหนาที่ตองพิสูจนความรูและทักษะที่ตนไดเรียนรู 

มาวาสอดคลองกับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบตามหลักเกณฑและวิธีการประเมนิ 
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ที่สถาบันอุดมศึกษา/คณะวิชากําหนด  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจึงตองจัดทํารายละเอียดตาง ๆ   

ใหถูกตอง  ชัดเจน  และครบถวน 

 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

  คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศกึษาเพื่อนําไปสู

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา  วัตถุประสงค  และพันธกิจในการจัดตั้งท่ี

แตกตางกัน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนี้  (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ.  2553  :  126 - 133) 

   1.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน  2  ดาน  ดังนี้ 

    1.1  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  ประกอบดวย

มาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน 

     1.1.1  ดานกายภาพ 

      สถาบันอุดมศึกษามอีาคารท่ีประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี  

มีหองครบทุกประเภท  พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน

เพียงพอ  และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจาํ  จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร  และจาํนวน

นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งตองจัดใหมี

หองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน  มีครุภัณฑประจําอาคาร  ครุภัณฑการศกึษา  และคอมพิวเตอรจํานวน

เพียงพอตอการจัดการศึกษา 

      ทั้งนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะตองมคีวามมั่งคง  ปลอดภัย   

ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 

     1.1.2  ดานวชิาการ 

      สถาบันอุดมศึกษามศีกัยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ 

ดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิต 

ที่ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม  มีหลกัประกันวาผูเรียนจะไดรับ 

การบริการการศึกษาที่ดี  สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ  สถาบันตองมีการบริหารวิชาการ 

ที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  

และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

     1.1.3  ดานการเงิน 

      สถาบันอุดมศึกษามคีวามพรอมดานการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบ 

ที่จําแนกตามกองทุน  มีแผนการเงินที่มั่นคง  เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษา 

ไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิด 
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ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา  สถาบนัมีการจัดทาํรายงานการเงินที่แสดงถึง 

การไดมาของรายได  รายรับ  การจัดสรร  การใชจายที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน  

รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตาม

ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 

     1.1.4  ดานการบริหารจัดการ 

      สถาบันอุดมศึกษามรีะบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ในการถายทอดวิสัยทัศน  คานิยม  ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับ  นโยบาย  การดาํเนินการ 

ตามแผน  การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและทรพัยสิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับ

นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดาํเนนิงานให

เปนไปตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว  มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงาน

ของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอก

สถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย  หลักความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการ

ตรวจสอบได  หลักการมีสวนรวม  และหลักความคุมคา 

    1.2  มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ  4  ดาน 

     1.2.1  ดานการผลิตบัณฑิต 

      สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มคีณุสมบัติและจํานวน

ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ  สามารถผลติ

บัณฑิตไดตามคุณลักษณะ  จุดเนนของสถาบัน  ตรงตามเปาหมายที่กําหนด  และจัดใหมีขอสนเทศ 

ที่ชัดเจน  เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารยทีส่งเสริมการจัด

กิจกรรม  การพัฒนาการเรยีนรูทั้งในและนอกหลักสูตรและตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

     1.2.2  ดานการวิจัย 

      สถาบันอุดมศึกษามกีารดําเนนิพันธกิจดานการวิจัยอยางมคุีณภาพ  

ประสิทธิภาพ  และภายใตจุดเนนเฉพาะ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน  งบประมาณ   

มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  นักวิจัย  บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวจิัย  

สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภาคนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย  ผลงาน

ประดษิฐ  และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ  มีประโยชน  สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 
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     1.2.3  ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

      สถาบันอุดมศึกษามกีารใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งอาจใหบริการโดยการใช

ทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ  อาทิ  การใหคําปรึกษา   

การศึกษาวิจัย  การคนควาเพื่อแสวงหาคาํตอบใหกับสังคม  การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ตาง ๆ  การจัดใหมีการศกึษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทัว่ไป  การใหบริการทางวิชาการนี้  สามารถ

จัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณชิยที่ใหผลตอบแทน 

เปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรงุเพือ่ใหเกิดองคความรูใหม 

     1.2.4  ดานการทํานําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      สถาบันอุดมศึกษามกีารดําเนนิการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและ

วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรยีนการสอนโดยตรงหรือโดยออม  เพื่อใหผูเรียนและบุคลากร

ของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา  เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรยีะตอศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดาํรงชีวิตและประกอบ

อาชีพ  มีวิถีชวีิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได  สถาบัน

มีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสทิธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร

การดําเนินงานดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

   2.  ประเภทหรือกลุมสถาบันที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้  

แบงเปน  4  กลุม  ดังนี้ 

    2.1  กลุม  ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ

ต่ํากวาปริญญาตรี  จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพื่อเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขา

สูภาคการผลิตจริงในชุมชน  สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน  เชน  แรงงานที่ออกจาก

ภาคเกษตร  เปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสู 

ความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    2.2  กลุม  ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เนน 

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อน

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ

หนวยงาน  ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการดํารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอน

ในระดับบัณฑิตศกึษา  โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทดวยก็ได 

    2.3  กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต

เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา  ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตรชีวภาพ  

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  รวมทั้งสาขาวิชาชพีเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทาํวทิยานิพนธ



 24 

หรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ

อาชีพระดับสูง  หรือเนนทั้งสองดาน  รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง 

ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน  2  ลักษณะ 

     2.3.1  ลักษณะที่  1  เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา 

     2.3.2  ลักษณะที่  2  เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

    2.4  กลุม  ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศกึษา  

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศกึษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และเนนการทําวิทยานพินธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  

สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน

อุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี  และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

    สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะเปนผูเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันตนเองตาม

ปรัชญา  วัตถุประสงค  และพันธกิจที่ไดกําหนดไว  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุม 

ที่เลือกไวได 

 

ความรูเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

 

 การลงทะเบียนเรียนเปนกิจกรรมหรือการใหบริการที่มีความสําคญัของสถาบันการศึกษา 

ทุกแหง  โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเริ่มตนเม่ือสถาบันการศกึษาไดเปดหลักสูตรการศึกษา  

กําหนดปฏิทินการศึกษา  รับสมัครผูสนใจเขาศึกษา  และผูเขาศึกษาไดดาํเนินการลงทะเบียนเรยีน 

ในแตละรายวชิาท่ีสถาบันการศึกษากําหนดหรือที่ผูเขาศึกษาสนใจ  โดยมีความมุงหมายหลักเพื่อให

สําเร็จการศกึษาตามที่หลักสูตรหรือภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษากําหนด  ทั้งนี้  มีนักวิชาการ

และหนวยงานไดใหขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนไวดังนี้ 

  Mullen  (กัญจนา  ลินทรตันศิริกุล  และคณะ.  2554  :  6 - 8  ;  อางอิงมาจาก  

Mullen.  1978  :  3475 - 3483)  ไดกลาววา  การลงทะเบียนเรียนเปนกิจกรรมที่กําหนดไวใน

สถาบันการศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับอุดมศกึษา  ซึ่งผูที่ทําหนาที่ในการลงทะเบียนเรียน 

มีบทบาทหนาท่ีโดยทั่วไป  ดังน้ี 

   1.  เตรียมการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและในหลักสูตรตาง ๆ  ใหแกนักศึกษา   

และจัดเตรียมเอกสารอ่ืน ๆ  ใหแกนักศึกษา  ไดแก  ออกใบแสดงผลการเรียน 

   2.  เก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ  ของนักศึกษา  เชน  ขอมูลการลงทะเบียนเรยีน   

การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  วิชาเอก  ผลการเรยีนในแตละรายวิชา  คะแนนเฉลี่ยสะสม  เปนตน 

   3.  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีอยูของนักศึกษาทุกคณะและทุกคน 

   4.  เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการสําเรจ็การศกึษาของนักศึกษา  และรายชื่อศิษยเกา 
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   5.  เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  และคําอธิบายของแตละรายวิชา 

   6.  จัดเตรยีมตารางปฏิทินการเปด - ปด  ในแตละภาคการศึกษาและวันหยุด 

   7.  จัดเตรยีมเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรตาง ๆ  ที่เปดสอน  รายละเอียดตาง ๆ   

ของการเขาศึกษาในระดับปรญิญา  และประกาศนียบัตร 

   8.  กําหนดการเปดรับนักศึกษาใหม 

   9.  กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคาเลาเรียนของนักศึกษา 

   10.  แจงแหลงทุนใหนักศึกษาทราบ 

   11.  กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสําเร็จการศกึษาในหลักสูตร 

   12.  จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของรายวิชา  หลักสูตร  ภาควิชา  

และในระดับคณะเพื่อเตรียมวางแผน  จัดบุคลากร  และคาใชจาย  และจัดเตรียมขอมูลอื่น ๆ  ใหแกคณะ  

เชน  การถอนรายวิชา  การลาออกกลางคัน  คุณลักษณะของนักศึกษา  ตลอดจนภาระงานสอน 

ของผูสอน 

  นอกจากบทบาทหนาที่ในการลงทะเบียนเรยีนของผูเกี่ยวของในภาพรวมดังกลาวแลวนั้น  

ในแตละประเทศและในแตละมหาวิทยาลัย  มีการกาํหนดบทบาทหนาที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  

ดังนี้ 

   1.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  บทบาทของเจาหนาท่ีลงทะเบียนเรียนสวนใหญ 

ทุกมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะคลายกัน  ซ่ึงจะแตกตางกันบางข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย  การจัด

โครงสราง  การบริหารของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตามบทบาทหนาที่พื้นฐาน  คือ  รับลงทะเบียนเรียน  

กําหนดการลงทะเบียนเรียน  เก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ  ของนักศึกษา  และออกใบแสดงผลการเรียน

ใหแกนักศกึษา  เจาหนาที่ลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลยัจะตองมีความชํานาญในเรื่องการใช

คอมพิวเตอร 

   2.  ประเทศออสเตรเลีย  ที่มหาวิทยาลัย  Newcasttle  ไมมีเจาหนาที่ลงทะเบียน

เรียน  หนาที่การลงทะเบียนเรยีนจะดําเนินการโดยภาควิชา  สวนที่มหาวิทยาลัย  New  England  

บทบาทของเจาหนาที่ลงทะเบียนเรียน  คือ  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนใหแกนักศึกษา  และ

รวบรวมหลักฐานตาง ๆ  สาํหรับเจาหนาที่ลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย  Melbourne  ตองทํา

หนาที่เก่ียวกับการดูแลการสอบ  จัดพิมพปฏิทินของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบเก่ียวกับการลงทะเบียน

เรียนใหแกนักศึกษาตลอดจนหนาท่ีอื่น ๆ  ที่ไมใชงานวิชาการ 

   3.  ประเทศนิวซีแลนด  ที่มหาวิทยาลัย  Victoria  of  Wellington  บทบาท 

ของเจาหนาที่ลงทะเบียนเรียน  คือ  ใหบริการทางดานงานบริหารของมหาวิทยาลัยโดยทํางานกับ 

รองอธิการบดี  ซึ่งมีหนาที่รบัผิดชอบทั้งดานวิชาการและดานบรหิาร  เนื่องจากมหาวิทยาลัยของ 

นิวซีแลนดมีลักษณะเปนอิสระ  บทบาทของเจาหนาที่ลงทะเบียนเรยีนในแตละมหาวิทยาลัยแตกตางกัน  

อยางไรก็ตาม  หนาที่หลักมี  4  ดาน  คือ  1)  รับผิดชอบดานการลงทะเบียนเรียน  การสอบ 
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ของนักศึกษา  เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ของนักศึกษา  และจัดเตรียมขอมูลทางดานสถิติตาง ๆ   

ของมหาวิทยาลัย  2)  รับผิดชอบดานการเงิน  กลาวคอื  ทําหนาท่ีควบคมุการใชงบประมาณ   

รายรับ - รายจาย  รวมท้ังเงินเดือนของบุคลากรและทุนการศึกษาของนักศึกษา  3)  รับผิดชอบ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เชน  ดูแลเก่ียวกับพื้นที่ที่ตองใชสอย  วางแผน  และดูแล 

ความปลอดภัยของอาคาร  และ  4)  รับผิดชอบดานบุคลากร  เชน  การเลื่อนตําแหนงของบุคลากร 

   4.  ประเทศฟจิ  ที่มหาวิทยาลัย  South  Pacific  บทบาทของเจาหนาที่ลงทะเบียน

เรียนทําหนาท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนของทั้งมหาวิทยาลัย  ตั้งแตการจัดทําใบสมัครนักศึกษา   

การพิจารณาการรับนักศึกษา  รับลงทะเบียนเรียนและใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา  นอกจากนี้ยังทําหนาที่

บันทึกผลการเรียน  (เกรด)  ของนักศึกษาและแจงผลการเรยีนใหแกนักศึกษา 

   5.  ประเทศอิสราเอล  ท่ีมหาวิทยาลัย  Israeli  ไมมีเจาหนาที่ลงทะเบียนเรียน  

บทบาทหนาท่ีของการลงทะเบียนเรียนและเก็บรวบรวมหลักฐานเปนของเลขานุการของฝายวิชาการ 

   6.  ประเทศอิรัก  ที่มหาวิทยาลัย  Mosul  บทบาทของเจาหนาที่ลงทะเบียนเรียน   

คือ  ทําหนาที่รบัรองใบแสดงผลการเรียน  และตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา  

นอกจากนี้ยังทําหนาที่ดูแลนักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กําหนด 

   7.  ประเทศไนจีเรีย  บทบาทของเจาหนาที่ลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย   

มีทั้งบทบาทที่เปนเชิงวิชาการ  และไมเชิงวิชาการ  บทบาทเชิงวิชาการ  คือ  รับสมัครนักศึกษา   

รับลงทะเบียนเรียน  เก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ  ของนักศึกษา  รวมทั้งการออกใบแสดงผลการเรียน  

ประกาศนียบัตร  และกําหนดการสอบของนักศึกษา  สวนบทบาทท่ีไมใชเชิงวิชาการ  คือ   

การใหบริการตาง ๆ  แกนักศึกษา  เชน  การจัดหาที่พัก  เปนตน 

   8.  ประเทศไทย  บทบาทหนาที่ของเจาหนาท่ีลงทะเบียนเรียนจะมีภารกิจ 

ที่มีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับขนาด  ลักษณะ  และประเภทของสถาบันการศกึษา  แตในภาพรวม 

ของการปฏิบัติหนาที่จะครอบคลุมภารกิจ  ดานหลักสูตรการศึกษา  การรับสมัครผูเขาศึกษา   

การกําหนดปฏิทินการศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การสาํเร็จการศึกษา  การออกเอกสารสําคัญ 

ทางการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารและขอมูลทางการศึกษาของนักศึกษาทุกประเภท  และภารกิจอื่น 

ตามท่ีสถาบันการศึกษา  หนวยงาน  หรือผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย 

  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2558  :  11 - 28)  ไดกลาววา

การลงทะเบียนเรียนเปนภารกิจหลักที่สําคัญอยางมากในระบบลงทะเบียนเรียน  เพื่อใหการดาํเนิน 

ดานการลงทะเบียนเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผูท่ีสนใจและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ 

การลงทะเบียนเรียนไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  

ดังนี้   
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   1.  การลงทะเบียนเรียน 

    การลงทะเบียนเรียน  ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความสะดวกรวดเร็ว   

นิสิตทุกคนควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ  ของการลงทะเบียนเรยีนใหชัดเจนกอนดําเนินการ

ลงทะเบียนเรยีน  เพ่ือปองกันความผิดพลาด  โดยนิสิตสามารถบันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียน 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได  3  ชวง  มีดังนี้ 

     ชวงท่ี  1  การลงทะเบียนเรียนกอนเปดภาคการศึกษา 

     ชวงท่ี  2  การลงทะเบียนเรียนชวงเปดภาคการศึกษา 

     ชวงท่ี  3  การลงทะเบียนเรียนชา 

     ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนแตละชวง  นิสิตตองศึกษาในปฏิทินการศึกษา 

    ท้ังนี้  นิสิตตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ  คือ  ภาคตนและภาคปลาย  

มหาวิทยาลัยอาจจะจัดการศกึษาในภาคการศึกษาพิเศษใหกับระบบเทยีบเขา  กรณีนิสิตระบบปกติ  

และระบบพิเศษประสงคจะลงทะเบียนเรียนก็สามารถลงทะเบียนได  ทั้งนี้อัตราคาหนวยกิต   

จะเรยีกเก็บตามระบบของนิสิต  สวนคาธรรมเนียมการศกึษาจะเรียกเก็บในอัตราครึ่งหนึ่ง 

ของภาคการศกึษาปกติ 

   2.  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรยีน 

    จํานวนหนวยกิตที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน  ตองเปนไปตามขอบังคับฯ   

ของมหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  จาํนวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน   

ดังตาราง  1 

 

ตาราง  1  จํานวนหนวยกิตท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษา 

 

ภาคการศกึษา ระดับปริญญาตร ี

ภาคการศกึษาตนและภาคการศกึษาปลาย ภาคการศึกษาละไมต่ํากวา  9  หนวยกิต   

และไมเกิน  22  หนวยกิต 

ภาคการศกึษาพิเศษ ภาคการศกึษาละไมต่ํากวา  3  หนวยกิต   

และไมเกิน  15  หนวยกิต 

 

    หมายเหต ุ  

     1.  กรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่ไดกําหนด  นิสิต 

ตองยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินกวากําหนด  โดยขออนุมัติจากคณบดี  แตเพิ่มไดไมเกิน 

ภาคการศกึษาละ  3  หนวยกิต 
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     2.  กรณีลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดจะกระทําไดเฉพาะนิสิตที่จะจบ

หลักสูตร  และเหลือรายวิชาเรยีนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว   

ใหลงทะเบียนเทาจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือได 

   3.  คําแนะนาํที่ดีในการลงทะเบียนเรยีนวิชาเรียน 

    คําแนะนําที่ดีในการลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน  มีดังนี้   

     3.1  นิสิตตองศึกษาคูมือนิสิตระดับปริญญาตรี,  คูมือระบบบริการการศึกษา

และการใชบริการงานทะเบียน  ปฏิทนิการศกึษา  และคูมือหลักสูตรการศึกษา  ปการศกึษาท่ีเขาศึกษา   

ใหเขาใจโดยละเอียด 

     3.2  นิสิตตองศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียน  และการใชระบบ

บริการการศึกษาอยางละเอียด  และปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครดั 

     3.3  นิสิตตองศึกษาโครงสรางหลักสูตรที่ตนเองเขาศึกษาอยางละเอียด   

เพื่อประโยชนในการเลือกรายวิชาเรียน  ในการลงทะเบียนเรียนไดตรงตามหลักสูตรกําหนด 

     3.4  นิสิตตองไมมีหนี้สินใด ๆ  กับทางมหาวิทยาลัย  จึงจะสามารถ 

ลงทะเบียนเรยีนได 

     3.5  นิสิตลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตโดยเขาสูระบบ

บริการการศึกษาไดที่  http://reg.msu.ac.th 

     3.6  นิสิตตองใชชื่อผูใชงาน  (User)  คือ  รหัสนิสิต  และรหัสผาน  

(Password)  ในการเขาสูระบบบริการการศึกษา   

     3.7  นิสิตตองทราบกําหนดวันลงทะเบียน  และตองลงทะเบียนเรยีนใหแลว

เสร็จภายระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา 

     3.8  การลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมี  3  ชวง  คือ 

      ชวงท่ี  1  การลงทะเบียนเรียนกอนเปดภาคการศกึษา 

      ชวงท่ี  2  การลงทะเบียนเรียนชวงเปดภาคการศึกษา 

      ชวงท่ี  3  การลงทะเบียนเรียนชา 

      ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนแตละชวงนสิิตตองศึกษาในปฏิทินการศึกษา 

     3.9  นิสิตตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนหลังจากทํารายการลงทะเบียนเรียน   

และเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียนทุกครั้งเพื่อประโยชนของตนเอง 

     3.10  นิสิตตองทําการออกจากระบบบรกิารการศกึษาทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน   

เพื่อปองกันมิใหผูอ่ืนทํารายการแทนนิสิตภายใตชื่อนิสิต 

     3.11  นิสิตตองเก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐานการลงทะเบียนเรียนและการชําระเงนิ

ทุกภาคการศึกษา  เพื่อใชอางอิงกรณีเกิดปญหา 
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     3.12  นิสิตตองชําระเงนิคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศกึษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศกึษาเทานั้น  มิฉะนั้นกองทะเบียนและประมวลผลจะยกเลิก 

ผลการลงทะเบียนเรียน  และนิสิตจะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

     3.13  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  ละไมเกิน   

22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  และนิสิตตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา  3  หนวยกิต   

และไมเกิน  15  หนวยกิตในภาคการศึกษาพิเศษ 

     3.14  นิสิตตองตรวจสอบขอมูลรายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียนใหถูกตอง   

กอนทําการยืนยันการลงทะเบียนเรียน  เชน  รหัสวิชา,  ชื่อวิชา,  ประเภทการลงทะเบียนเรียน,   

กลุมเรียน,  เวลาเรียน,  เวลาสอบ  และเงื่อนไขรายวิชา 

   4.  กรอบระยะเวลาสาํหรับการลงทะเบียนเรียน 

    กรอบระยะเวลาสาํหรับการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศกึษาตน  ภาคการศึกษาปลาย  

และภาคการศกึษาพิเศษ  มีดังนี้ 

     การลงทะเบียนเรียนชวงท่ี  1  กอนเปดภาคการศึกษา  (ระยะเวลา  1  สัปดาห)   

โดยแบงชั้นป  ดังน้ี 

      ชั้นปท่ี  4  ลงทะเบียนเรยีน  3  วัน 

      ชั้นปท่ี  3  ลงทะเบียนเรยีน  3  วัน 

      ชั้นปท่ี  2  ลงทะเบียนเรยีน  3  วัน 

      ชั้นปท่ี  1  ลงทะเบียนเรยีน  3  วัน 

       โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ตองดําเนินการ  ประกอบดวย   

        1.  สามารถชําระคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาไดทุกวัน 

        2.  สามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียนได 

        3.  การถอนวิชาเรียนจะไมปรากฏรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

        4.  การถอนวิชาเรียนไดรับเงนิคาถอนรายวิชาคืนเต็มจํานวน 

     การลงทะเบียนเรียนชวงท่ี  2  เปดภาคการศกึษา  (ระยะเวลา  1  สัปดาห) 

      ชั้นปท่ี  1 - 2  ลงทะเบียนเรยีน  4  วัน 

      ชัน้ปท่ี  3  ขึ้นไป  ลงทะเบียนเรียน  3  วัน 

       โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ตองดําเนินการ  ประกอบดวย   

        1.  สามารถชําระคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาไดทุกวัน 

        2.  สามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียนได 

        3.  การถอนวิชาเรียนจะไมปรากฏรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

        4.  การถอนวิชาเรียนไดรับเงนิคาถอนรายวิชาคืนเต็มจํานวน 
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     การลงทะเบียนเรียนชวงท่ี  3  ลงทะเบียนเรยีนชา  (ระยะเวลา  1  สัปดาห) 

      ชั้นปท่ี  3  ขึ้นไป  ลงทะเบียนเรียน  4  วัน 

      ชั้นปท่ี  1 - 2  ลงทะเบียนเรยีน  3  วัน 

       โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ตองดําเนินการ  ประกอบดวย   

        1.  สามารถชําระคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาไดทุกวัน 

        2.  สามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียนได 

        3.  การถอนวิชาเรียนจะไมปรากฏรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

        4.  การถอนวิชาเรียนไดรับเงนิคาถอนรายวิชาคืนเต็มจํานวน 

        5.  ตองชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชา 

        5.  เปนชวงสุดทายของการชําระเงนิคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา 

   5.  ขอปฏิบัติที่ดีในการลงทะเบียนเพ่ิม - ถอนวิชาเรียน 

    ขอปฏิบัติที่ดีในการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน  มีดังนี้ 

     1.  ใหนิสิตลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน  ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

ในปฏิทินการศึกษาอยางเครงครัด  เพื่อประโยชนของนิสิตเอง 

     2.  ใหนิสิตศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนวิชาเรยีน  ผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตไดที่  http://reg.msu.ac.th 

     3.  นิสิตควรไปพบอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเพ่ิม - ถอน  วิชาเรียน   

เพื่อขอคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน 

     4.  นิสิตท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียน  โดยมีจํานวนหนวยกิตเกินกวาที่กําหนด

ไวในขอบังคับฯ  จะตองยื่นคาํรองขอลงทะเบียนเรียนเกินกวาหนวยกิตที่กําหนด  โดยไดรับอนุมัติ 

จากคณบด ี และสงคาํรอง  ณ  กองทะเบียนเรียนและประมวลผล  เพื่อใหเจาหนาที่ทําการปลดเงื่อนไข

จํานวนหนวยกิตรายภาคกอน  นสิิตจึงไปลงทะเบียนเรยีนดวยตนเองได 

     5.  นิสิตตองทําการออกจากระบบบริการการศึกษาทุกครั้งที่เลิกใชงาน  ปองกัน

มิใหผูอ่ืนทํารายการแทนนิสิตภายใตชื่อนิสิต 

   6.  ระยะเวลาการศึกษา   

    ระยะเวลาการศึกษา  มีดังนี ้

     หลักสูตร  4  ป  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศกึษา  สําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  12  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     หลักสูตร  5  ป  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศึกษา  สาํหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  15  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     หลักสูตร  6  ป  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  12  ปการศึกษา  สาํหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  18  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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     หลักสูตรเทียบเขา  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  4  ปการศกึษา  สําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  6  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   7.  การชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา 

    นิสิตสามารถชาํระเงนิคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา  ได  2  วิธ ี ดังน้ี 

     วิธีที ่ 1  พิมพใบลงทะเบียนแลวไปชําระผานเคานเตอรธนาคารโดยตรง 

     วิธีที ่ 2  พิมพใบลงทะเบียนเรียนแลวไปชาํระผานเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา 

    ขอควรระวัง  นิสิตตองชําระเงนิคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา   

คาหนวยกิต  ตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวในปฏิทินการศึกษาเทานั้น  หากพนระยะเวลากําหนด 

จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรยีน 

   8.  การขอถอนวิชาเรียน 

    นิสิตที่มีความประสงคจะขอถอนวิชาเรียน  ใหปฏิบัติดังนี้ 

     1.  นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา 

     2.  นิสิตทํารายการถอนวิชาเรยีนผานระบบเครือขาย  Internet 

     3.  นิสิตตรวจสอบผลการถอนวิชาเรียนไดที่  http://reg.msu.ac.th 

  กําหนดวันถอนวิชาเรียนนิสิตตองศึกษาในปฏิทินการศึกษา 

    การขอคืนคาถอนรายวิชาเรียน 

     1.  รายวิชาใดท่ีมหาวิทยาลัยประกาศปดวิชาเรียน  นิสิตมสีิทธ์ิขอรับเงินคืน

คาลงทะเบียนรายวิชานั้นเตม็จํานวน 

     2.  นิสิตท่ีทําการถอนวิชาเรียน  ในการลงทะเบียนชวงท่ี  1 - 3  ภายใน

ระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนดซึ่งใหไดรับเงินคืน  นิสติมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนคาถอนรายวิชาเรียน 

เต็มจํานวน 

    การติดตอขอรับเงินคืน 

     นิสิตที่ประสงคขอรับเงินคืน  (กรณีมียอดเงินคืน)  ใหติดตอขอรับเงินคืน   

ณ  กองคลังและพัสดุ 

   9.  ตัวอยางปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 
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   10.  ขอปฏิบัติเมื่อพบปญหาที่ทําใหลงทะเบียนวิชาเรียนไมได 

    ขอปฏิบัติเมื่อพบปญหาท่ีทําใหลงทะเบียนวิชาเรียนไมได  มีดังนี้ 

     1.  หากนิสิตลมืรหัสผานระบบบริการการศึกษา  ใหนิสิตยื่นคาํรองขอสอบถาม 

รหัสผานที่เคานเตอรกองทะเบียนและประมวลผลดวยตนเอง  ทั้งนี้นสิิตควรรักษารหัสผานไวเปน

ความลับและใหถือวาการดําเนินการใด ๆ  ผานระบบบริการการศึกษาเปนความรบัผิดชอบของนิสิต 

     2.  นิสิตท่ีมีหนี้คางชําระเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบใหนสิิตติดตอชําระ

หนี้ท่ีกองคลังและพัสดุกอนการลงทะเบียนวิชาเรียนในแตละภาคการศกึษา 

     3.  นิสิตถูกล็อคระบบบริการการศกึษา  นิสิตอาจถูกล็อคระบบจากอาจารย 

ที่ปรึกษาหรือจากหนวยงานท่ีตองการติดตอนิสิต  แนวทางแกไขใหนิสิตตดิตออาจารยที่ปรึกษาหรือ

หนวยงานท่ีตองการติดตอนิสิต 

     4.  กรณีที่นิสิตไดลงทะเบียนวิชาเรียนโดยผานเงื่อนไขบุรพวิชา  (Prerequisite)   

แลวตามโครงสรางหลักสูตร  และยังไมสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาถัดไปได  ใหนิสิตดําเนินการ

ตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาท่ีกลุมงานพัฒนาหลักสตูรและระบบฐานขอมูล  กองทะเบียนและประมวลผล

เพื่อปลดเงื่อนไข 

     5.  กรณีตารางเรียน - ตารางสอบ  ซอนกันใหนสิิตเลือกลงทะเบียนรายวิชา 

ในกลุมอื่น  หรือรายวิชาอื่น 

     6.  กรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาโดยมีหนวยกิตรวม  มากกวาหรือนอยกวาเกณฑ  

ใหนิสิตยื่นคํารองเพ่ือปลดล็อคเงื่อนไขการลงทะเบียนวิชาเรยีน  ณ  กองทะเบียนและประมวลผล  ทั้งนี้ 

ตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับวาดวยการลงทะเบียนเรียน 

     7.  กรณีที่นิสิตลงทะเบียนวิชาเรียนไมไดและระบบแจงวา  กรุณาสาํรองท่ีนั่ง   

ใหนิสิตสํารองที่นั่งกับคณะที่รายวชิานีสั้งกัด 

 ปจจุบันสถาบันการศึกษาทุกแหงไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรยีนในการอํานวย 

ความสะดวกแกนิสิตนักศึกษารวมถึงผูที่เก่ียวของ  ในงานวจิัยฉบับนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลระบบ 

การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเปนการพัฒนาและวิเคราะหระบบรวมกัน 

ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานเอกชนภายนอก  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

  1.  ระบบการลงทะเบียนเรียน 

   ระบบการลงทะเบียนเรียน  เปนระบบงานที่ทํางานผานระบบ  Internet  อยูบนระบบ

ฐานขอมูลทะเบียนท่ีสัมพันธกับนิสติเปนหลัก  เพื่อรองรับงานบรกิารการศึกษา  ตั้งแตเริ่มรับนิสิต 

เขาศึกษาจนกระทั่งสาํเร็จการศกึษาเปนวงจรตอเนื่องกัน  โดยมีองคประกอบของฐานขอมูลหลาย ๆ  

ระบบ  ประกอบกันตามกระบวนการของการทํางาน  ดังน้ี  (อรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  และคณะ.  

2547  :  10 - 17  ;  อางอิงมาจาก  Advance  Vision  System.  2542  :  1) 
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    1.1  ระบบฐานขอมูลหลัก  แบงเปน  2  สวน  คือ   

     1.1.1  ขอมูลเบื้องตนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เชน  หลักสูตร  วุฒิ   

ชื่อปริญญา  รายวิชา  โครงสราง  และเงื่อนไขของหลักสูตร 

     1.1.2  ขอมูลนิสิต 

    1.2  ระบบงานตารางสอน - ตารางสอบ 

     เปนจุดเริ่มตนในการใหบริการการศึกษาในแตละรอบ  โดยเริ่มจากรายวิชา 

ที่เปดสอน  การจัดตารางสอน - ตารางสอบ  ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะนําไปใชในการลงทะเบียนตอไป 

    1.3  ระบบงานลงทะเบียนและรับบริการประจําวัน 

     กระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแตการลงทะเบียนเรียน  เพิ่ม - ถอนรายวิชา  การจัดทํา

รายชื่อนิสิตลงทะเบียนเรยีนในรายวชิาตาง ๆ  ขอมูลสวนนี้จะเปนฐานสาํหรับการประมวลผลตอไป 

    1.4  ระบบงานการเงินนิสิต 

     เปนการจัดการดานใบเสร็จรบัเงิน  ใบคืนเงนิ  การจัดการหนี้สินของนิสิต 

ที่เกิดจากงานบรกิาร  โดยเฉพาะการลงทะเบียน 

    1.5  ระบบงานประมวลผลการศึกษา 

     เปนข้ันตอนสุดทายของวงรอบงานบริการ  โดยทาํการประมวลผลการศกึษา   

ปรับสถานภาพของนิสิตตามขอบังคบัของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  วงจรของข้ันตอนการทํางานระบบการลงทะเบียนเรียน 

 

   การเริ่มตนใชงานระบบ 

    นิสิตสามารถใชงานบริการระบบการลงทะเบียนเรยีนไดจากเครื่องคอมพิวเตอร 

ทุกเครื่องที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย  และ / หรือ  เครือขายอินเทอรเน็ต 

นิสิตจบการศึกษา 

นิสิตพนสภาพ 

 
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน 

นิสิตศกึษาตอในภาคตอไป 

เริม่ขบวนการ 

ในแตละภาค

การศึกษา 

จัดตารางสอน - ตารางสอบ ประมวลผล งานการเงิน ลงทะเบียน 

รับบริการประจําวัน 

หลักสูตรใหม 

นิสิตใหม 

คณะใหม 
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โดยการกําหนด  Location  หรือ  Net Site  ในโปรแกรม  Netscape  Communicator   

ไปที ่ http://reg.msu.ac.th  ซึ่งจะแสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ  จากกองทะเบียนและประมวลผล 

และหนวยงานอ่ืนที่ตองการแจงใหนิสิตทราบ 

   การบริการขอมูลพื้นฐานตาง ๆ 

    การใหบริการขอมูลพื้นฐานทีทุ่กทานสามารถเขาใชงานได  ประกอบดวย 

     1.  ปฏิทินการศึกษา  ใชในการตรวจสอบกําหนดการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  

เชน  กําหนดการเปดปด  รายวิชาของแตละชั้นป  การลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา  การเปลี่ยนกลุม 

และถอนรายวิชา  การลงทะเบียนเรียนชา  การชาํระเงนิผานธนาคารของนิสิต 

     2.  หลักสูตรที่เปดสอน  ใชตรวจสอบโครงสรางและเงื่อนไขของแตละหลักสูตร 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 

     3.  ตารางเรียนนิสิต  ใชคนหาตารางเวลาเรียนของนิสิตในป / ภาคการศึกษา

ปจจุบัน 

     4.  ตารางสอนอาจารย  ใชคนหาตารางสอนของอาจารยในป / ภาคการศึกษา

ปจจุบัน 

     5.  ตารางการใชหองเรียน / อาคารเรียน  ใชคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียน 

/ อาคารเรียน  โดยระบบสามารถใหบริการคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดทั้งป / ภาคการศึกษา

ปจจุบันและยอนหลัง 

     6.  รายวิชาที่เปดสอน  สามารถคนหาขอมูลโดยละเอียดของแตละรายวิชา  คือ  

รหัสวิชาชื่อภาษาไทย / ภาษาอังกฤษของรายวิชา  จํานวนหนวยกิต  หนวยงานเจาของรายวชิา  สถานะ

ของรายวิชา  เงื่อนไขรายวิชา  วิชาบังคับกอน  จํานวนกลุมเรียนท่ีเปดสอน  วัน - เวลา  หองเรียน / 

อาคารที่ทําการเรียนการสอน  จาํนวนรับนิสิตลงทะเบียน  จํานวนนิสิตที่ไดลงทะเบียนเรยีนไปแลว  

จํานวนที่นั่งเหลือที่สามารถรับลงทะเบียนได 

   การเขาสูระบบ 

    กรณีท่ีตองการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเปนขอมูลสวนบุคคล  เชน   

การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบประวัติ  การดูผลการศึกษา  การเปลี่ยนรหัสผาน  เปนตน  กระทําได

โดยการเขาสูระบบ  และระบบจะอนุญาตใหเขาใชงานในระบบไดเม่ือใสรหัสประจําตัวและรหัสผานถูกตอง

เทานั้น 

   บริการสาํหรับนิสิต  มีดังนี้ 

    1.  ลงทะเบียนเรียน  เมนู  “ลงทะเบียน”  จะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาในปฏิทิน 

การศึกษา  เชน  ถาไมใชชวงระยะเวลาการลงทะเบียน  จะไมปรากฏเมนูนี้ในการเขาใชระบบ  หรือ 

ในชวงถอนรายวิชา  เมนูจะปรากฏขอความ  “ลงทะเบียนเรยีนชา”  หรือ  ชวงระยะเวลาเพิ่ม - ถอน 
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รายวชิา  เมนจูะปรากฏขอความ  “ลงทะเบียนเพ่ิม - ถอน”  เปนตน  นิสิตสามารถทําการลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาตาง ๆ  ไดโดย 

     1.1  พิมพรหัสวิชาและกลุมที่ตองการลงทะเบียนลงในชองวาง  หรือ 

     1.2  เลือกรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนจากเมนู  “แสดงหลักสูตร”   

ซึ่งจะแสดงโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตกําลังศกึษา  โดยระบบจะทําการตรวจสอบเบื้องตนระหวางรายวิชา 

ในโครงสรางหลักสูตรกับรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  ถารายวิชาที่เปดสอนมีอยูใน

โครงสรางหลักสูตร  ระบบจะแสดงรหัสวิชาดวยตัวอักษรขีดเสนใต  นิสิตสามารถคลิกที่รหัสวิชาดังกลาว

เพื่อแสดงรายละเอียดเก่ียวกับกลุมเรียนที่เปดสอน  จาํนวนรับลงทะเบียน  หรือ 

     1.3  กรณไีมทราบรหัสวิชา  นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน 

จากเมน ู “คนหารายวิชา”  เพื่อคนหาวิชามาทาํการลงทะเบียนได 

     เมื่อนิสิตเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนเรยีบรอยแลว  ใหกดปุม  “บันทึก”  

ระบบจะทําการตรวจสอบเบ้ืองตนสําหรับขอมูลที่นิสิตใสหรือเลือกขอมูล  ถาเกิดความผิดพลาดระบบ

จะแสดงขอความเตือน  เชน  รายวิชาไมเปดสอน  ตารางเรยีน / ตารางสอบซ้ําซอน  เปนตน 

     ภายหลังกดปุม  “บันทึก”  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ  ลงฐานขอมูล  

รายวชิาตาง ๆ  ที่นิสิตบันทึกในขั้นตอนนี้เปนเพียงการเตรยีมการลงทะเบียนเทานั้น  นิสติยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนได  เน่ืองจากยังไมมีการประมวลผลจริง 

     นิสิตสามารถลบรายวิชาได  โดยคลิกท่ีคําวา  “ลบ”  ซึ่งแสดงตอจากกลุมเรียน 

ของรายวิชาท่ีตองการลบ 

     นิสิตสามารถปอนรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเพิ่มได  ระบบจะทาํการนับ

จํานวนหนวยกิตรวมให  ถาหนวยกิตรวมมีจํานวนเกินกวาเกณฑ  ระบบจะแสดงขอความเตือนเปนสีแดง   

และนิสิตสามารถลบรายวิชาบางรายวิชาออกได  เพื่อใหจํานวนหนวยกิตอยูในเกณฑที่กําหนด 

     การลงทะเบียนจะสาํเร็จสมบูรณเมื่อนิสิตทําการ  “ยืนยันการลงทะเบียน”  แลว  

และจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลไดอีก 

    2.  ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา  เม่ือนิสิตเขาสูระบบในชวงเวลาลงทะเบียน 

เพิ่ม - ถอน  ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา  ระบบจะแสดงเมนู  “ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน”  ใหนสิิต 

คลิกที่ปุม  “เพิ่มวิชา”  หรือ  “ถอนวิชา”  หรือ  “เปลี่ยนกลุม”  แลวปอนรหัสวิชาที่ตองการเพิ่ม   

ถอน / เปลี่ยนกลุม  แลวคลิกที่ปุม  “บันทึก”  และจะมีผลสมบูรณเม่ือทําการ  “ยืนยันการลงทะเบียน”   

แลวเทานั้น  และหลังจากนั้นจะไมสามารถแกไขรายการตาง ๆ  ไดอีก 

    3.  ระเบียนประวัติ  ใชสาํหรับตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติ 

    4.  ภาระคาใชจาย / ทุน  ใชตรวจสอบหนี้สินตาง ๆ  ที่นิสติมีกับมหาวิทยาลัย   

โดยจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปท่ีตองชําระ  วัน / เวลาที่เกิดคาใชจายแตละรายการ  รวมทั้ง

ทุนการศกึษาที่ไดรบั  (ถามี) 
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    5.  ผลการศึกษา  จะแสดงผลการศึกษารายวิชาตาง ๆ  ต้ังแตป / ภาคการศึกษา

แรกจนถึงปจจุบัน 

    6.  ตรวจสอบจบ  นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาตาง ๆ  ที่สอบผานตามขอกําหนด 

ในโครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยขอมูลหมวดวิชาตามโครงสราง  จาํนวนหนวยกิตตามเกณฑจํานวน

หนวยกิตท่ีสอบผาน  และจํานวนหนวยกิตที่ยังขาดอยูในแตละหมวดวิชา 

    7.  ตารางเรียน / สอบ  แสดงขอมูลตารางเรียน / ตารางสอบของ  ป  ภาคการศึกษา

ปจจุบัน 

    8.  เขียนคํารอง  ใชสาํหรับเขียนคํารองตาง ๆ  ผานระบบการลงทะเบียนเรียน 

ผานเครอืขายอินเทอรเน็ต  รวมทั้งตรวจสอบสถานะของคํารองท่ียื่นไปแลว 

    9.  เสนอความคิดเห็น  สําหรบัเสนอความคิดเห็นตาง ๆ  มายังมหาวิทยาลัย 

    10.  สถิติการเขาใชระบบ  สาํหรับตรวจสอบการเขาใชระบบของนิสิต 

  2.  การลงทะเบียนวิชาเรียนผานระบบ  Internet 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดพัฒนาระบบทะเบียนตั้งแตปการศึกษา  2542   

และไดเริ่มใหนิสิตลงทะเบียนวิชาเรียนผานระบบ  Internet  ตั้งแตภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2542  

เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนผานเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมโยงกับ 

ระบบ  Internet  ไดทั่วประเทศ  โดยเขามาที่  http://reg.msu.ac.th  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอน 

การลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและขั้นตอนการลงทะเบียน   

ขอเพิ่ม - ขอถอนวิชาเรียน  ดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถแสดงได 

ดังภาพประกอบ  2 - 3 
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  (นสิิตตองตรวจสอบ  รหัสวิชา ชือ่รายวิชา  จํานวนหนวยกิต จํานวนเงินใหถูกตองกอนไปชําระเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  2  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย  Internet 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในเมนูผลการลงทะเบียน   

ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนผานระบบบรกิารการศึกษา   

(เมนูรายวิชาเปดสอน,  เมนูตรวจรายวิชากอนลงทะเบียน) 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรยีนดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต(นิสิตจะไดสิทธิ์ 

ที่นั่งเรียนรายวิชาน้ัน ๆ  ทันทตีามจํานวนท่ีเปดรับในแตละกลุมเรียนในรายวิชานั้น ๆ) 

การชาํระเงิน 

กรณีนิสิตท่ัวไป กรณีนิสิตท่ีไดทุน  กยศ.  หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ   

มีข้ันตอนการชําระเงิน  ดังน้ี 

1.  พิมพใบรับลงทะเบียน  (ใบ  มมส.5) 

2.  นิสิตนําใบ  มมส.5  ไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาหนวยกิต  ในชวงที่  1 - 3  ของการลงทะเบียน   

ได  2  ชองทาง  คือ 

 2.1  ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร  7  ธนาคาร   

 2.2  ชําระเงินผานตู  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  

(มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ  

จํากัด  (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน) 

มีขั้นตอนการชําระเงิน  ดังน้ี 

1.  ตรวจสอบสถานะ  จํานวนเงินทุนการศึกษาที่ไดรบัอนุมัติ 

2.  กรณีนิสิตมียอดเงินคาลงทะเบียนเรียนท่ีตองชําระเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 

ใหกูยืมฯ  หรือไดรับจากทุนการศึกษา  ใหนิสิตพิมพใบ  มมส.5  นําไปชําระเงิน  

โดยชําระได  2  ชองทาง  คือ   

 2.1  ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร  7  ธนาคาร   

 2.2  ชําระเงินผานตู  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคาร 

กสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  และธนาคารไทย

พาณิชย  จํากัด  (มหาชน) 
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ภาพประกอบ  3  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน  เพ่ิม - ถอนวิชาเรียนดวยตนเองผานระบบ 

     เครือขาย  Internet 

 

 จากขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของ  สามารถสรปุไดวา  การลงทะเบียนเรียนเปนกิจกรรม 

หรือการใหบริการที่มีความสําคัญของสถาบันการศึกษา  เนือ่งดวยการลงทะเบียนเรียนมีภารกิจ 

และบุคคลท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทุกแหงจะตองมีการบริหาร

จัดการที่ดี  มีการพัฒนาระบบและกลไกการทํางานอยางตอเนื่อง  เพื่อใหการใหบริการดาน 

การลงทะเบียนเรียน  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ 

มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  แมนยํา  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  สงผลใหนิสิตนักศึกษา 

เกิดความพึงพอใจ  ประทับใจ  และสามารถสาํเรจ็การศึกษาตามที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกําหนด

ตอไป 

 

 

เสร็จสิ้นกระบวนการ   

พบอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อขอคําแนะนํา   

(โดยไมตองขอใชบัตรขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน) 

บันทึกรายวิชาขอเพิ่ม - ถอนรายวชิาเรียนดวยตนเอง  ผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต 

http://reg.msu.ac.th 

การชาํระเงิน 

ดําเนินการชาํระเงินตามรายการที่ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน 

 1.  พิมพใบรับลงทะเบียน  (ใบ  มมส.5) 

 2.  นิสิตนําใบ มมส.5 ไปชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต ได  2 ชองทาง  คือ 

  2.1  ชําระเงนิผานเคานเตอรธนาคาร  7  ธนาคาร  (ดหูมายเหตุ) 

  2.2  ชําระเงนิผานตู  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย  จาํกัด  

(มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย  จาํกัด  (มหาชน) 

(ใบ  มมส.5  คอืใบรับลงทะเบียน) 
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ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

 กฎระเบียบหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดิมสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  แตละแหงกําหนดหลักการ  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติดานการลงทะเบียนเรยีน 

มีความแตกตางกัน  ทั้งในสวนของการกําหนดกฎระเบียบหรือกฎเกณฑในการปฏิบัติเปนระเบียบ  

ขอบังคับ  หรือประกาศ  โดยมีความมุงหมายเพื่อใหการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนดาํเนินไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในแตละมหาวิทยาลัย 

มีเนื้อหาสาระที่มีความคลายคลึงกันในหลักการแตก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่มีความแตกตางกัน 

ไปตามบริบท  หรือสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยในแตละแหง  ในสวนของเนื้อหาที่เก่ียวของกับ

กฎระเบียบหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรฐั  จาํนวนทั้งสิ้น   

28  แหง  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลกฎระเบียบหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในประเด็นหลัก  

6  ประเด็น  ประกอบดวย 

    1.  ระบบการจัดการศกึษา 

  2.  การลงทะเบียนเรียน 

  3.  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคการศึกษา 

  4.  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียนหรือการเรยีนโดยไมนับหนวยกิต 

  5.  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 

  6.  การขอเพิ่ม  ขอลด  ขอเปลี่ยนแปลง  และขอถอนรายวิชาเรียน 

 โดยในแตละสถาบันการศกึษา  มีรายละเอียดกฎระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีเก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียน  ดังนี้ 

  1.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี  พ.ศ.  2556  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2556  โดยมีรายละเอียดที่สําคญั  ดังนี้  (กลุมการกิจสารนิเทศ   

ศูนยสื่อสารองคกร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2558  :  1 - 8) 

    1.1  ระบบการศกึษา 

     1.1.1  ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  แบงออกเปน  2  ภาคการศึกษา  (Semester)  คือ  

ภาคการศกึษาตน  และภาคการศึกษาปลาย  และอาจมีภาคฤดูรอน  (Summer  Session)  ตอจาก

ภาคการศกึษาปลายอีก  1  ภาคก็ได  ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา   

15  สัปดาห  สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศกึษาประมาณ  6  สัปดาห  ทั้งนี้  ตองมีชั่วโมงเรียน 

ของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษา 
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     1.1.2  เวลาการศึกษา  1  ปการศึกษา  หมายถึง  2  ภาคการศึกษา   

หรือ  2  ภาคการศกึษากับ  1  ภาคฤดูรอนแลวแตกรณี 

    1.2  การลงทะเบียนเรียน 

     1.2.1  การลงทะเบียนเรียนแยกได  2  ประเภท  คือ  การลงทะเบียนเรียนปกติ

และการลงทะเบียนเรียนสาย 

      1)  การลงทะเบียนเรียนปกติ  จะกระทาํไดกอนวันเปดเรียนของแตละ 

ภาคการศกึษา 

      2)  การลงทะเบียนเรียนสาย  จะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษานั้น  หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 

      กําหนดวัน - เวลา  และวิธีการลงทะเบียนเรียนทั้ง  2  ประเภท   

ใหเปนไปตามที่สํานักงานการทะเบียนกําหนด 

     1.2.2  การลงทะเบียนเรียนรายวชิา  นอกจากที่กําหนดไวในหลักสูตรของตน

และนิสิตไมขอรับผลการประเมินลําดับขั้น  ใหกระทาํไดภายในกําหนดเวลาของการเพิ่มรายวชิา   

โดยการย่ืนคํารองตอสํานักงานการทะเบียน  พรอมท้ังไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน  ทั้งน้ี  จาํนวนหนวยกิตเรียนท้ังหมดจะตองไมเกินจํานวนท่ีระบุไว 

     1.2.3  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

และใหเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตร 

    1.3  จํานวนหนวยกิตเรียน 

     นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  ไดไมเกิน   

22  หนวยกิต  หนวยกิตเรียน  สวนในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  7  หนวยกิตเรียน 

    1.4  การลงทะเบียนเรียนผูรวมฟงบรรยาย 

     1.4.1  การลงทะเบียนเรียนผูรวมฟงบรรยายใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

     1.4.2  การให  V  (Visitor)  จะกระทําไดในรายวชิาที่นิสิตไดรับอนุมัติ 

ใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมฟงบรรยาย  โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด  

และอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ 

    1.5  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     1.5.1  นิสิตที่ไดรบั  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ  จะตองลงทะเบียนเรียน

รายวชิานั้นซ้าํอีกจนกวาจะไดรับ  A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 

     1.5.2  นิสิตที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก  จะลงทะเบียนเรียน

รายวชิานั้นซ้าํอีกหรือเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนแทนก็ได 
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     1.5.3  นอกจากที่กลาวมาแลวในขอ  1)  และ  2)  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํา

ในรายวิชาที่ไดรับ  D+  หรือ  D  อีกก็ได  การลงทะเบียนเรียนตามขอนี้เรยีกวาการเรียนเนน 

    1.6  การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 

     1.6.1  การขอเพิ่มรายวิชา  จะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษาหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 

     1.6.2  การขอลดรายวิชา  จะกระทําไดภายใน  6  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษาหรือภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  และรายวชิาท่ีขอลดนี้จะไมบันทึก 

ลงในใบประมวลผลการศึกษา 

     1.6.3  การขอถอนรายวิชา  จะกระทําไดหลังจาก  6  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษาแตไมเกิน  12  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  หรือหลังจาก  2  สัปดาหแรก 

ของภาคฤดูรอน  แตไมเกิน  4  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  และรายวิชาที่ขอถอนนี้จะบันทึก 

ในใบประมวลผลการศึกษา 

     1.6.4  การขอเพิ่ม  และขอลดรายวิชา  จะกระทาํไดโดยไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา  สวนการถอนรายวชิานั้นจะกระทําไดเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดี  โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันมาประกอบการพิจารณา 

     1.6.5  การขอลด  และขอถอนรายวชิานั้น  จะตองเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนอยางนอย  1  รายวชิา 

  2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรยีน 

ไวในประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เรื่อง  ขอบังคับวาดวยการศกึษาระดับปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ.  2548  ซึ่งประกาศ  ณ  วันท่ี  19  มกราคม  2548   

โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2558  :  เว็บไซต) 

    2.1  ระบบการศกึษา 

     2.1.1  ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  แบงออกเปน  2  ภาคการศกึษา  (Semester)  คือ  

ภาคตน  และภาคปลาย  และอาจมีภาคฤดูรอน  (Summer  Session)  ตอจากภาคปลายอีก   

1  ภาคก็ได  ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  สวนภาคฤดูรอน 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  6  สัปดาห  ทั้งนี้ตองมชีั่วโมงเรียนของแตละรายวชิาเทากับชั่วโมงเรียน

ในภาคการศึกษาปกติ 

     2.1.2  การจัดภาคการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้  จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชมุคณบดี 
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    2.2  การลงทะเบียนเรียน 

     2.2.1  กําหนดการลงทะเบียนเรียน  วิธีการลงทะเบียนเรยีน  ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

     2.2.2  การลงทะเบียนเรียน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  

และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะที่นิสิตสังกัด 

     2.2.3  นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนลาชากวากําหนดของมหาวิทยาลัยได   

โดยกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ  สวนในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  หากพนกําหนดการลงทะเบียนเรียนลาชาแลวจะตองไดรับอนุมตัิจากคณบดีเจาสังกัด 

     2.2.4  นิสิตจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนลงทะเบียนเรยีนทุกครั้ง  

นิสิตท่ีมีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศไว  

จะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 

     2.2.5  นิสิตที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรยีน  แตไดลงทะเบียนเรียนและชาํระ

คาธรรมเนียมการศกึษาไปแลว  จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนยีมการศกึษานั้น ๆ  คนื 

     2.2.6  รายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรยีนนอยกวา  6  คน  คณบดีเจาสังกัด  

รายวชิามีอํานาจในการสั่งปดการสอนในรายวิชานั้น ๆ  ได  โดยคืนเงินคาหนวยกิตยกเวนกรณีชําระเงิน

คาธรรมเนียมแบบเหมาจาย  ไมมีการจายเพิ่มหรือถอนคืน 

    2.3  จํานวนหนวยกิต 

     การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียน 

ไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  แตไมเกิน  22  หนวยกิต  สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได 

ไมเกิน  7  หนวยกิต  ยกเวน  ในกรณีท่ีมีแผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นไดกําหนดไวเปนอยางอื่น   

ใหปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่กําหนดไว  หรือเปนนิสิตภาคการศกึษาสุดทายที่จะสาํเร็จการศึกษา 

และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ํากวา  9  หนวยกิต  ใหอาจารยที่ปรึกษา 

เปนผูอนุมติ 

     กรณีท่ีนิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตรวม 

แตกตางไปจากนี้  ใหเปนอํานาจของคณบดีเจาสังกัดในการอนุมัติ 

    2.4  การลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  (A) 

     การลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  (A)  เปนการลงทะเบยีนเรียนเพื่อเพิ่มพูน

ความรู  จะรายงานผลการเรียนเปน  S  หรือ  U  โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตร  และไมตองเรยีนซ้ํา

เมื่อไดรับผลการเรียนเปน  U  การวัดผลผูลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  ใหอยูในดุลยพินิจ 

ของอาจารยประจําวิชา 
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    2.5  การเรียนเพ่ือเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

     2.5.1  รายวิชาท่ีจะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถาเปน

การเรียนซ้ําจะตองเปนรายวิชาท่ีไดแตมระดับคะแนนต่ํากวา  2.0  ถาเปนรายวิชาอื่นจะตองไดรับอนุมัติ

จากคณบดีเจาสังกัดของนิสิต 

     2.5.2  การคดิแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะตองคดิทั้งคะแนนเดิม   

และคะแนนใหมสําหรับรายวชิาท่ีเรียนซ้าํ 

     2.5.3  ในแตละภาคการศึกษา  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดโดยตองเรียน

รายวชิาอ่ืน ๆ  ในหลักสูตรไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีท่ีนิสิตเรียนครบหนวยกิต 

ตามหลักสูตรปริญญาตรีแลว  แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ  ก็อาจเรียนซ้าํเฉพาะวิชา 

ที่จะเรียนเพ่ือยกระดับคะแนนได 

     2.5.4  การเรียนซ้ําตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทุกรายวิชา 

    2.6  การขอเพิ่ม  ขอลด  ขอถอนรายวิชา  และการเรียนรายวชิาที่มีวิชาบังคับกอน 

     2.6.1  การขอเพิ่ม  ขอลด  หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรยีน  หมูเรียน   

จะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  สวนภาคฤดูรอนใหเปนไปตามระเบียบ 

วาดวยการศึกษาภาคฤดูรอน  โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

     2.6.2  การถอนรายวิชาบางรายวชิาภายใน  30  วัน  นับตัง้แตวันเปด 

ภาคการศกึษาภาคปกติ  จะไมบันทึกอักษร  W  (Withdrawn)  หากขอถอนรายวิชาบางรายวิชา

หลังจาก  30  วัน  นบัตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาภาคปกติ  จะบันทึกอักษร  W  ในรายวิชานั้น ๆ  

สวนการศึกษาภาคฤดูรอน  ไมมีการบันทึกอักษร  W 

     2.6.3  นิสิตมีสิทธิที่จะของดเรียนบางรายวิชาไดภายใน  60  วัน  นับตั้งแตวัน

เปดภาคเรยีน  หรือภายในกําหนดในปฏิทินการศึกษาของแตละปการศึกษา  แตจํานวนหนวยกิต 

ที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา  9  หนวยกิต  หากมีความจําเปนตองงดเรียนหลังจาก  60  วัน  นับตั้งแต

วันเปดภาคการศกึษา  หรือเม่ืองดเรียนแลว  จํานวนหนวยกิตคงเหลือนอยกวา  9  หนวยกิต   

จะตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด  ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบไล 

ของภาคการศกึษานั้น ๆ   

     2.6.4  ในการขอเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนทุกครั้ง  นิสิตจะตองชําระเงิน

คาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม  ถารายวชิาที่ขอเปลี่ยนมีจํานวนเงนิคาลงทะเบียนเรียนรวมกันมากกวาผลรวม

ของจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนของรายวิชาเดิม  เวนแตไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาระบบ 

เหมาจายไวแลวไมตองชําระเงนิเพิ่มในกรณีเพิ่มรายวิชา  และไมถอนเงินคืนไดกรณีของดเรียน 

     2.6.5  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน   

นิสิตจะตองสอบไดวิชาบังคับกอน  มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ  เปนโมฆะ   
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การผอนผันไมใหเปนโมฆะจะตองไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝายวชิาการกอนการลงทะเบียนเรียน  

และจะตองเปนนิสิตปสุดทายของหลักสูตรท่ีจะจบการศกึษาในการศึกษานั้น 

     2.6.6  นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวชิาบังคับกอน 

ที่เคยสอบตก  (ได  F)  มาแลว  โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ผลการเรียนของวิชา 

ตอเน่ืองจะไมเปนโมฆะไมวาผลการเรียนของวิชาบังคับกอนจะสอบไดหรือสอบตก  แตจะนําผลการเรียน

ของวิชาตอเนื่องและวิชาบังคับกอนมาคํานวณแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ 

     2.6.7  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องควบคูกับวิชาบังคับกอน   

หากงดเรียนวิชาบังคับกอน  จะตองงดเรียนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย  หากไมงดเรยีน

รายวชิาตอเนื่อง  จะถือวาการลงทะเบียนเรียนวิชาตอเน่ืองนั้นเปนโมฆะ  เวนแตไดรับการผอนผัน 

จากคณบดี 

  3.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2555  ซึ่งประกาศใช   

ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  2555  โดยมีรายละเอียดที่สําคญั  ดังนี้  (สํานักบริหารและพัฒนาวชิาการ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน.  2555  :  46 - 51) 

    3.1  ระบบการจัดการศกึษา 

     3.1.1  ในระบบทวิภาค  แบงปการศึกษาหนึ่ง  ออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ  

คือ  ภาคการศกึษาตนและภาคการศกึษาปลาย  และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ  (Special  Session)  

ดวยก็ได  โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  สวนภาคการศึกษา

พิเศษมรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  6  สัปดาห  ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วเรียน

ในภาคการศึกษาปกติ 

     3.1.2  มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอื่นดวยก็ได  เชน   

ระบบไตรภาค  ระบบชุดวิชา  ระบบการสอนทางไกล  และระบบอ่ืน ๆ  โดยระบบการจัดการศึกษา 

นั้น ๆ  ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค   

และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

    3.2  การลงทะเบียนเรียน 

     3.2.1  นักศกึษาทุกคนตองลงทะเบียนเรยีน  และชาํระเงนิคาธรรมเนียม 

ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     3.2.2  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอน

รายวชิาใดรายวชิาหนึ่ง  หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

     3.2.3  การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ๆ  ที่ไมใชระบบทวิภาค  

ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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     3.2.4  นักศกึษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

จะถูกปรับเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

     3.2.5  เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

     3.2.6  นักศกึษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ  จะตองลาพัก

การศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

     3.2.7  นักศกึษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 

ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑที่สําเรจ็การศกึษาแลว  จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได  เวนแตจะเปน

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

     3.2.8  คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคมุดูแล 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

     3.2.9  การลงทะเบียนเรียนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวา 

การลงทะเบียนเรียนเปนโมฆะ 

    3.3  จํานวนหนวยกิต 

     3.3.1  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา   

9  หนวยกิต  แตไมเกิน  22  หนวยกิต  สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา  และใหลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

     3.3.2  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาพิเศษใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  

9  หนวยกิต 

     3.3.3  ในกรณีท่ีมีความจําเปนการลงทะเบียนเรียนมากกวาหรือนอยกวา 

ที่กําหนด  อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี  ทั้งนี้ 

ไมเกิน  25  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรยีนแบบเต็มเวลา  และไมเกิน  

12  หนวยกิต  ในภาคการศกึษาพิเศษและสําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

    3.4  การศึกษาแบบรวมเรียน 

     3.4.1  การศกึษาแบบรวมเรียน  (Audit)  เปนการศกึษาเพือ่เพิ่มพูนความรู

แบบไมนับหนวยกิต 

     3.4.2  การลงทะเบียน  การเพิ่ม  และการถอนรายวชิาของการศึกษา 

แบบรวมเรียนใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     3.4.3  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน  จะไมนับหนวยกิตรวม 

เขาเปนหนวยกิตที่กําหนดไวตามหลักสูตร 

     3.4.4  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน  จะถือหรืออางเปนเงื่อนไข 

ของรายวิชา  (Prerequisite)  ที่นับหนวยกิตไมได 
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     3.4.5  นักศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดแบบรวมเรียนแลว  จะลงทะเบียน

เรียนรายวชิานั้นซ้าํ  เพื่อจะนับหนวยกิตในภายหลังมิได  เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยน

สาขา  และรายวิชานั้นเปนรายวิชาที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

     3.4.6  การประเมินผลรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน  ใหประเมิน 

เปน  S  หรือ  U  และใหระบุคําวา  Audit  ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

    3.5  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     3.5.1  นักศกึษาที่ได  R  (ซ้ําชั้น)  จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าํทันที 

ที่มีการเปดสอน  นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

     3.5.2  นักศกึษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดไมสูงกวา  D+  อีก 

เพื่อทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน  จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรยีนซ้ําน้ี 

ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

     3.5.3  ในกรณีท่ีนักศึกษาเรยีนครบหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีแลว  แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีจะสําเร็จการศึกษา  ก็อาจจะเรยีนซ้าํ

เฉพาะรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา  A  เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา  

จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้าํนี้ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

    3.6  การเพิ่มและถอนรายวิชา 

     3.6.1  การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศกึษา

ปกติ  หรือภายใน  3  วันแรกของภาคการศกึษาพิเศษ  หรอืภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     3.6.2  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ  ดังตอไปนี ้

      1)  การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศกึษารายวิชาน้ัน 

ในภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตร

กําหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ละการถอนตามนัยนี้  

นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเนต็ 

      2)  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ  1)  แตไมเกิน 

หนึ่งในสองของระยะเวลาการศกึษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มเรียน 

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด  รายวชิาที่ถอนนั้นจะได  W   

แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย 

ที่ปรึกษา  และใหดําเนินการที่สํานักบริหารและพัฒนาวชิาการ 

      3)  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ  3)  รายวิชาท่ีถอน

นั้นจะไดรับ  F  และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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     3.6.3  เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวชิาแลว  จํานวนหนวยกิตที่เรยีนจะตอง 

ไมขัดหรือแยงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด 

  4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  17  สิงหาคม  2553  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังน้ี  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   

2558  :  เว็บไซต) 

    4.1  ระบบการศกึษา 

     4.1.1  ระบบทวิภาค  คือ  ระบบที่แบงการศึกษาใน  1  ปการศึกษาออกเปน  

2  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศกึษาภาคการศึกษาละไมนอยกวา  15  สัปดาห  และอาจมี

ภาคฤดูรอนซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคบั  ใชเวลาการศึกษาประมาณ  8  สัปดาห  โดยจัดจํานวน

ชั่วโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

      ในกรณทีี่หลักสูตรสาขาวชิาใดประกอบดวยกระบวนวิชาท่ีจําเปนตอง 

เปดสอนในภาคฤดูรอนเพื่อการฝกงาน  หรือฝกภาคสนาม  หรือสหกิจศึกษา  หรือโครงงาน  หรือ

กรณีศึกษา  การบริหารและการจัดกระบวนรายวิชานั้น  ใหถือเปนการศึกษาภาคฤดูรอน  แตใหถือ

เสมือนวาเปนสวนหนึ่งของภาคการศกึษาปกติ 

     4.1.2  ระบบหนวยการศึกษา  (Module)  คือ  ระบบที่แบงชวงการจัด 

การเรียนการสอนใหเปนไปตามหัวขอการศึกษา  โดยมีปริมาณการเรียนรู  จาํนวนชั่วโมง  และจาํนวน

หนวยกิต  เทียบเทากับเกณฑกลางของระบบทวิภาค 

    4.2  การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

     มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา   

โดยคณะจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษา  ตลอดจนแนะแนว

การศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศกึษาและเปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล  และใหนักศึกษา 

ถือปฏิบัติตามขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

      4.2.1  การลงทะเบียนกระบวนวิชา  ใหดําเนินการตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จะตองถูกปรบั

ตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศกึษา 

      4.2.2  การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนดใหกระทําไดภายใน

ระยะเวลาของการเพิ่มกระบวนวิชา  หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียน

กระบวนวิชาในภาคการศกึษานั้น 

      4.2.3  การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม 

ตาง ๆ  และมหาวิทยาลัยไดรบัหลักฐานครบถวนแลว 
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       ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนการขอรับคืนคาธรรมเนียมใหเปนไปตามระเบียบ 

วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา 

      4.2.4  กระบวนวิชาใดท่ีเคยไดอักษรลําดบัข้ัน  C  หรือสูงกวา   

จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไมได  เวนแตกรณทีี่เคยไดรับอักษรขั้น  C  หรือ  C+  ในกระบวน

วิชาในสาขาวิชาเอกจะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกลาวซ้าํอีกก็ได 

      4.2.5  กระบวนวิชาใดท่ีไดรับอักษรลําดับข้ัน  I  หรือ  P  นักศึกษา 

ไมตองลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้าํอีก 

      4.2.6  การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข  ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ  

และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษรลําดับขั้น  W 

    4.3  จํานวนหนวยกิต 

     4.3.1  สําหรับนักศกึษาเต็มเวลา  การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแตละ 

ภาคการศกึษาปกติ  นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา  ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  แตไมเกิน   

22  หนวยกิต  สําหรับภาคฤดูรอน  นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

     4.3.2  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนนอยกวา  9  หนวยกิต  

ในภาคการศึกษาปกติได  โดยใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

     4.3.3  การลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา  หรือกระบวนวิชาที่มีลักษณะ

การฝกวิชาชีพ  หรือการฝกงานที่กําหนดไวในแผนการศกึษา  ใหมีจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนตามที่

กําหนดไวในแผนการศกึษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 

     4.3.4  ในกรณีนักศึกษาที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกวา  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  หรือเกินกวา  9  หนวยกิต   

ในภาคฤดูรอนได  โดยใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

    4.4  การลงทะเบียนเขารวมศกึษา 

     4.4.1  นักศกึษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวนวิชาใด ๆ  เพื่อเปน

การเพิ่มพูนความรูได  หากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควชิาหรือสํานักวิชาที่กระบวนวชิานั้นสงักัด

ยินยอมเปนลายลักษณอักษร  โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดยื่นหลักฐานนั้นตอ

มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิตกระบวนวิชานั้น  ตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียม

การศึกษาและนักศกึษาจะไดรบัอักษรลําดับข้ัน  V  (Visiting) 

     4.4.2  หากนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนขอรับอักษรลําดับข้ัน  V  แลว  ประสงค

จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมนิผลเปนอักษรลําดับขั้นที่มกีารนํามาคิดคาลาํดับขั้น 

หรืออักษรลําดับขั้น  S  หรือ  U  ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     4.4.3  กระบวนวิชาใดท่ีนักศึกษาเคยลงทะเบียนและไดอักษรลาํดับข้ัน  V  

นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้าํอีกไมได  หากมีลงทะเบียนกระบวนวิชาน้ันซ้ํา  ใหถือเปน 
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การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข  ยกเวนกรณียายสาขาวิชา  และกระบวนวิชานั้นเปนกระบวนวิชาที่อยูใน

หลักสูตรสาขาวิชาใหม 

    4.5  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     4.5.1  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง   

ใหนับหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว  และใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย  เพื่อสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ยกเวนกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนเรียนซ้ําได  โดยใหนับเปนหนวยกิตสะสม 

เพื่อการสําเร็จการศกึษาทุกครั้ง 

     4.5.2  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหากระบวนวิชา 

ที่เทียบเทากันใหนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาเฉพาะกระบวนวชิาใดกระบวนวชิาหนึ่งเทานั้น 

     4.5.3  นักศกึษาที่ไดรับอักษรขั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขที่แตละหลักสูตร

สาขาวิชากําหนดไว  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้าํอีกจนกวาจะไดอักษรลําดับ

ขั้นตามที่หลักสูตรสาขาวชิานัน้ไดกําหนดไว 

    4.6  การเพิ่มและถอนกระบวนวิชา 

     การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  5.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรยีน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  20  มีนาคม  2552  และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  2552  (แกไขเพิ่มเตมิ  ฉบับที่  1)  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  2556  โดยมีรายละเอียด 

ที่สําคัญ  ดงันี้  (มหาวิทยาลัยทักษิณ.  2557  :  415 - 424) 

    5.1  ระบบการศกึษา 

     ใชระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศกึษาใหจัดการศึกษา  ดังนี้ 

      5.1.1  การจัดการศึกษาสาํหรับนิสิตภาคปกติ  แบงออกเปน  2  ภาคเรียน  

ประกอบดวยภาคเรียนตน  และภาคเรยีนปลาย  และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน  โดยถือเปน

ภาคเรยีนหนึ่งของปการศกึษาดวยก็ได 

      5.1.2  การจัดการศกึษาสาํหรับนิสิตภาคสมทบ  แบงออกเปน  3  ภาคเรียน  

ประกอบดวยภาคเรียนตน  ภาคเรียนปลาย  และภาคเรยีนฤดูรอน 

      5.1.3  ภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบ 

ไมนอยกวา  18  สัปดาห  โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา  15  สัปดาห  ภาคเรียนฤดูรอน 

ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวชิาเทากับจํานวนชัว่โมงการเรียนในภาคเรียนตนหรือ 

ภาคเรียนปลาย 
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      5.1.4  การนับระยะเวลาหนึ่งปการศึกษาใหนับชวงเวลาท่ีมภีาคเรียนตน  

ภาคเรียนปลาย  และภาคเรียนฤดูรอนตอเนื่องกัน 

      5.2  การลงทะเบียนเรียน 

     5.2.1  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน  ใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

     5.2.2  นิสิตตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวชิาการในการเลือก

เรียนรายวชิาใด ๆ  กอนการลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคเรียน 

      ถารายวิชาใดกําหนดวาจะตองเรยีนรายวิชาอื่นกอน  นิสิตจะตองเรียน

รายวชิานั้นแลว  หรือไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  และไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได 

     5.2.3  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  นิสิตผูใดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ภายหลังจากวันที่

มหาวิทยาลัยกําหนดจะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ

คาธรรมเนียมการศกึษา 

     5.2.4  นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด  ภายในกําหนดวัน

ตามประกาศของมหาวิทยาลยัจะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรยีนนั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษ

จากอธิการบดี  ทั้งนี้  นิสิตตองขอเพิ่มรายวิชาและชาํระคาธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น  กอนวันสอบปลายภาควันแรกตามกําหนด 

ของมหาวิทยาลัย  5  วันทําการ 

     5.2.5  นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเพื่อเรียนรายวิชาใด ๆ  

รวมกับนิสิตภาคสมทบได  ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  และไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาสวนงานวชิาการที่นิสิตสังกัดและตองจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศกึษา  สาํหรับนิสิต 

ปริญญาตรีภาคสมทบและจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

     5.2.6  นิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเพ่ือเรียนรายวชิาใด ๆ  

รวมกับนิสิตภาคปกติได  ตอเมื่อไดรบัการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชาสังกัดและไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและตองจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศกึษาสาํหรับปริญญาตรีภาคสมทบ   

และจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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     5.2.7  กรณีมหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน 

ไมเปนไปตามแผนการเรียน  ใหนสิิตจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับปริญญาตรีภาคปกติ 

     5.2.8  กรณีมหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนฝกงาน 

ภาคฤดูรอน  ใหนิสิตจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวย 

การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับปริญญาตรีภาคปกติ 

     5.2.9  นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ  กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ในระดับเดียวกัน  และสามารถนํารายวิชาดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  ทั้งน้ี  โดยความ

เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่รายวชิาน้ันสังกัด  หัวหนาภาควิชาที่รายวิชา

นั้นสังกัด  และหัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด 

     5.2.10  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยประกาศไมเปดสอนรายวิชาใด  นิสิตมีสิทธ ิ

ขอคืนเงินคาลงทะเบียนวิชาเรยีนไดเต็มจํานวน  ทั้งนี้  ตองขอรับเงินภายใน  30  วันนับจากวันประกาศ

ปดรายวิชา 

     5.2.11  นิสิตท่ีถอนวิชาเรียนวิชาใดภายหลัง  14  วันนับจากวันแรกของ 

การเปดภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย  และภายหลัง  7  วันนับจากวันแรกของการเปดภาคเรียน 

ฤดูรอน  ไมมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

    5.3  จํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียน 

     5.3.1  นิสิตภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตนและภาคเรียน

ปลายไมต่าํกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  นิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนเรียนในภาค

เรียนตนและภาคเรียนปลายไมต่ํากวา  6  หนวยกิต  และไมเกิน  18  หนวยกิต  ยกเวนในภาคเรียน 

ที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเทากับหนวยกิตที่เหลือ  ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดได 

     5.3.2  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูรอนไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

     5.3.3  นิสิตภาคปกติสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน  15  หนวยกิต   

ในภาคตนและภาคปลาย  นิสติภาคสมทบสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  12  หนวยกิต   

ในภาคตนและภาคปลาย  และไมเกิน  10  หนวยกิตในภาคฤดูรอน 

     5.3.4  นิสิตจะลงทะเบียนมากกวาเกณฑท่ีกําหนดไดอีกไมเกิน  3  หนวยกิต  

ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตสังกัดและไดรับอนุมัติ

จากนายทะเบียนไมเกินวันสุดทายของการเพ่ิมวิชาเรียนตามประกาศกําหนดการลงทะเบียน 

    5.4  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิตตองดําเนินการดังน้ี 

     5.4.1  ไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  โดยไดชําระคาหนวย

กิตตามระดับของหลักสูตรที่นิสิตกําลังศึกษาและตามประเภทนิสิต  และใหนิสิตระบุในการลงทะเบียน

วาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต 
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     5.4.2  ใหงานทะเบียนบันทึกในระเบียนชองผลการเรียนวิชาเรียนโดยไมนับ

หนวยกิตนั้นวา  “AUD”  เฉพาะผูท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไข  ตอไปนี้ 

      1)  มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา   

      2)  มีผลการประเมินจากอาจารยผูสอน 

      3)  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกใด ๆ  ที่ไมใชนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได  แตบุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติ 

และมีพื้นความรูการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรและจะตองปฏิบัติตามขอบังคบัและระเบียบ

ตาง ๆ  เชนเดียวกับนิสิตระดบัปริญญาตรีและตองจายคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและตองผานการประเมินจากผูสอนเพื่อใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองผลการเรียนใน

รายวชิานั้น 

    5.5  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

     5.5.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตไดระดับขั้นไมต่ํากวา  D  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก

ไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา

โดยไมขออนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสิตนั้นสังกัดใหงานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาท่ีนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนซ้ําออกโดยไมตองคืนเงินคาหนวยกิตใหนิสิต 

     5.5.2  รายวิชาใดท่ีนิสิตไดระดับขั้น  F  นิสิตจะดาํเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  

ดังนี้ 

      1)  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในระดับชั้นป

และหมวดวิชาเดียวกันแทนได  ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  ประธาน

กรรมการผูรบัผิดชอบหลักสูตร  โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาท่ีรายวิชาน้ันสังกัด   

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวชิาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด  กอนลงทะเบียนเรียน 

      2)  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาน้ันเปนกรณพีิเศษ   

(ลงทะเบียนเรียนซ้ําโดย  ไมมกีารเรียนการสอนและประเมนิผลการเรียนจากการสอบเพยีงครั้งเดียว 

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน)  ในภาคเรียนฤดูรอน  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  

ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด   

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวชิาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด  กอนลงทะเบียนเรียน 

      รายวชิาใดที่นิสิตเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับ  F  จะลงทะเบียน

เรียนซ้ํา  เปนกรณพีิเศษอีกไมได 

      นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษเพียงอยางเดยีวตองชําระเงิน 

คาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราคาบาํรุงการศึกษาและคาเลาเรียนท่ีกําหนด

ตามประกาศ  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  ปรับปรุงวิธกีารจัดเก็บคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรยีน 
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     5.5.3  กรณีที่นิสิตยายสวนงานวิชาการหรือเปลี่ยนสาขาวชิา  วิชาเอก   

หรือวิชาโท  รายวิชาใดและไดระดับขั้น  F  ใหดําเนินการดังน้ี 

      1)  กรณีรายวิชาทีไ่ดระดับขั้น  F  เปนรายวิชาบังคับของสาขาวิชาเดมิ  

นิสิตตองเรยีนซ้ําหรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาใหมแทน 

      2)  กรณีรายวิชาทีไ่ดระดับขั้น  F  เปนรายวิชาบังคบัของวิชาเอกเดมิ   

นิสิตตองเรยีนซ้ําหรือเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในสาขาวชิาใหมแทน 

      3)  กรณีรายวิชาทีไ่ดระดับขั้น  F  เปนรายวิชาของวิชาโทเดมิ  นิสิตตอง

เรียนซ้ําหรือเลือกเรียนรายวิชาโทเลือกในวิชาโทใหมแทน   

      ในการเลือกรายวิชาเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากประธาน

กรรมการผูรบัผิดชอบหลักสูตร  หัวหนาภาควิชาของสาขาวชิาเอกใหม  หรือวิชาโทใหม  และไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาสวนงานวชิาการที่วิชาเอกหรือวิชาโทใหมสังกัด  วิชาท่ีเลือกเรยีนแทนนี้ตองไมนับ

หนวยกิตในโครงสรางของหลักสูตรในวิชาเอกหรือวิชาโทใหม 

    5.6  การถอนหรือเพิ่มรายวิชา 

     5.6.1  การถอนหรือเพิ่มรายวิชาตองดําเนินการใหเสรจ็สิ้นภายใน  14  วัน   

นับจากวันแรกของการเปดภาคเรียนตนหรือภาคเรยีนปลาย  และภายใน  7  วัน  นับจากวันแรก 

ของการเปดภาคเรียนฤดูรอน 

     5.6.2  การถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ  5.6.1  ตองไดรับอนุมัติ 

จากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอยางนอย  5  วันทําการกอนวันแรกของการสอบปลายภาค

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และใหหัวหนาสวนงานวิชาการแจงนายทะเบียนทราบในวันทําการถัดไป 

  6.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ไดกําหนดกฎระเบียบ

เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนไวในขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง   

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  ซึ่งประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กันยายน  2557   

โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั.   

2557  :  เว็บไซต) 

    6.1  ระบบการจัดการศกึษา 

     6.1.1  การศกึษาในสถาบันใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดยใน   

1  ปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการศกึษาปกติ  ซึ่ง  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 

ไมนอยกวา  15  สัปดาห  และภาคการศึกษาพิเศษ  โดยใหกําหนดระยะเวลาที่มีสัดสวนเทียบเคยีง 

กันไดกับภาคการศกึษาปกติ 

     6.1.2  ในกรณีมีเหตุจําเปน  สถาบันอาจจัดใหใชระบบการศกึษาแบบไตรภาค

หรือระบบอ่ืนท่ีสภาวิชาการและสภาสถาบันใหความเห็นชอบได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  2548  และที่แกไข

เพิ่มเติมโดยอนุโลม 

    6.2  การลงทะเบียนเรียน 

     6.2.1  นักศกึษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ทุกประเภทใหครบถวนตามวัน  เวลา  และวิธีการที่สถาบันกําหนด 

     6.2.2  ในภาคการศึกษาปกติ  นักศกึษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา 

ที่สถาบันกําหนด  จะตองมาดาํเนินการลงทะเบียนเรยีนลาชาภายในระยะเวลา  3  สัปดาหนับแตวัน

เปดภาคการศึกษา  โดยนักศึกษาจะตองชําระคาปรบัตามอัตราท่ีสถาบันกําหนดดวย  หากพนกําหนด 

นี้แลว  นกัศึกษาจะตองยื่นคาํรองของลาพักการเรียน  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 

      ในกรณทีี่มีความจําเปน  ผูอํานวยการสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

อาจอนุญาตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษได  โดยตองไดรบัความเห็นชอบจากหัวหนา

สวนงานวิชาการ 

     6.2.3  นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนแลว  จะตองชําระคาธรรมเนียมการศกึษา 

ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา  หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลว  นักศึกษา

จะตองชําระคาปรบัตามอัตราที่สถาบันกําหนด  ทั้งนี้  ตองไมเกินระยะเวลา  7  สัปดาหนับจาก 

วันเปดภาคการศกึษา  หากพนกําหนดดังกลาวแลวนักศึกษายังไมชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา 

ใหครบถวน  สถาบันจะไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบปลายภาคในภาคการศกึษานั้น  และนักศึกษา 

จะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

      สําหรับนักศกึษาที่อยูระหวางรอรับเงนิทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ใหผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดจนกวาจะไดรับเงินทุน  โดยนักศึกษาจะตองย่ืนเอกสาร

หลักฐานที่เก่ียวของกับการไดรับทุนเพื่อประกอบในการขอผอนผัน 

      การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนอํานาจของอธิการบดี 

     6.2.4  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลประกาศ 

งดหรือเพิ่มการสอนรายวิชาเรยีนใดรายวิชาหนึ่งตามที่สวนงานวชิาการที่รบัผิดชอบวิชานัน้ ๆ  ไดแจงมา

ก็ได  ในกรณเีพิ่มรายวชิาเรียน  ใหสวนงานวิชาการแจงใหสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการได  

ไมเกิน  5  วันทําการนับแตวันลงทะเบียนเรียนวันแรกของแตละภาคการศกึษานั้น ๆ   

     6.2.5  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเรียนตาง ๆ  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข 

รายวชิาเรียน  โดยอาจตองขอปรึกษากับอาจารยที่ปรกึษาตามที่สวนงานวิชาการกําหนด  ยกเวน   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาแรกเขา  รวมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมดใหครบถวนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม

ระเบียบหรือประกาศของสถาบัน  วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
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     6.2.6  กรณีที่นักศึกษาชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาไมครบถวน  สถาบันสงวน

สิทธ์ิในการออกใบแสดงผลการศกึษา  (Transcript)  และหนังสือรับรองทุกประเภท  ในกรณีท่ีเรียน

ครบหลักสูตรแลวจะไมไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  รวมทั้งไมไดรบัการเสนอชื่อตอสภาสถาบัน 

ใหไดรับปรญิญาบัตรจนกวานักศึกษาจะไดชาํระคาธรรมเนยีมการศกึษาจนครบถวนแลว  ท้ังนี้  ไมเกิน  

1  ปนับจากวันที่เรียนครบหลักสูตร  หากครบกําหนดแลวนักศกึษายังชําระหนี้สินไมแลวเสร็จ 

ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา 

     6.2.7  นักศกึษาจะลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาเรียนท่ีมีวันเวลาเรียนซ้าํซอน 

และวันเวลาสอบซ้ําซอนกันไมได  ยกเวน  นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานัน้   

ใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวันสอบซ้ําซอนกันได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนงาน

วิชาการ  และใหสวนงานวิชาการตนสังกัดของนักศึกษาดําเนินการจัดสอบ 

     6.2.8  การศกึษาเพื่อขอรับสองปริญญา  ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ

สถาบัน  วาดวยการจัดการศกึษาสองปริญญา  หรือนักศึกษาที่ศึกษาครบหลักสูตรปริญญาตรี   

และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑที่สําเร็จการศึกษาแลว  สามารถยื่นขออนมุตัิเพื่อศึกษาตอ   

โดยอาจเปนการศึกษาแบบรวมเรียนก็ได 

     6.2.9  การลงทะเบียนเรียนตามโครงการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

แบบกาวหนา  นักศึกษาที่ไดรบัการคัดเลือกใหเขาโครงการ  สามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 

ในระดับปริญญาโทได  โดยใหเปนไปตามขอบังคับสถาบัน  วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี

แบบกาวหนา 

     6.2.10  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่อง  นักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชา

เรียนท่ีเปนรายวิชาบังคับกอน  (Prerequisite)  และสอบผานในรายวิชาบังคบักอนน้ันแลว   

จึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องได 

    6.3  จํานวนหนวยกิต 

     6.3.1  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ยกเวนนักศึกษาชั้นปสุดทาย  หรือนักศึกษา 

กอนปสุดทายที่จะตองไปฝกสอนในชั้นปสุดทาย  ท่ีเหลือรายวิชาในหลักสูตรนอยกวา  9  หนวยกิต  

หรือตองการลงทะเบียนเรียนมากกวา  22  หนวยกิต  เพื่อจะสาํเร็จการศึกษา  สามารถลงทะเบียน

เรียนมากกวา  22  หนวยกิตได  แตตองไมเกิน  27  หนวยกิต  ทั้งนี้  ไมใหนับวิชาท่ีโอนหนวยกิต 

เขาไปดวย 

     6.3.2  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาพิเศษใหลงทะเบียนเรียนได 

ไมเกิน  9  หนวยกิต  หากในภาคการศึกษาพิเศษ  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนประเภทฝกงาน  ไมให

นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาอื่นใดในภาคการศึกษาพิเศษอีก 
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    6.4  การศึกษาแบบรวมเรียน 

     6.4.1  การศกึษาแบบรวมเรียน  (Audit)  เปนการศกึษาของนักศึกษาหรือ

บุคคลภายนอกที่ขอเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อเพิ่มพูนความรูโดยไมนบัหนวยกิตรวมเขาไว 

ในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 

     6.4.2  การลงทะเบียนวิชาเรยีนแบบรวมเรียน  จะตองปฏิบัติเชนเดียว 

กับการเรียนวิชาเรียนปกต ิ

     6.4.3  การลงทะเบียนวิชาเรยีน  การเพิ่ม  เปลี่ยน  และถอนรายวิชาเรียน 

ของการศึกษาแบบรวมเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเรียนวิชาเรียนปกติ 

     6.4.4  นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนจนมีรายวิชาเรียนและหนวยกิตเพียงพอ 

จะสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว  หากนักศึกษาตองการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อเพ่ิมพูนความรู 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน  (Audit)   

     6.4.5  การประเมินผลรายวชิาเรียนท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนแบบรวมเรียน   

ใหคิดคาระดับคะแนนเปน  S  หรือ  U 

    6.5  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     6.5.1  นักศกึษาที่ตกหรือสอบไมผานรายวิชาเรียนใดรายวิชาเรียนหนึ่ง   

ตองเรียนซ้ํารายวิชาเรียนน้ัน  เวนแต  รายวิชาเรียนนั้นจะไมมีการเปดสอนแลว  ใหเลือกเรยีนรายวิชา

เรียนอ่ืนที่เทียบเคียงกันได  โดยจะตองไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  ทั้งนี้   

ไมรวมถึงรายวิชาเลือก 

     6.5.2  นักศกึษาที่มีผลการเรยีนต่ํากวา  C  ในรายวิชาเรียนใด  อาจขอเรียนซ้ํา

ในรายวิชาเรียนนั้นได  โดยไมนับหนวยกิตที่เรียนซ้ําเพ่ิมเขาไปดวย 

    6.6  การเพิ่ม  เปลี่ยน  และถอนรายวิชาเรยีน 

     6.6.1  การขอเพิ่มรายวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติ  ตองไมสงผลใหขัด 

ตอจํานวนหนวยกิต 

     6.6.2  นักศกึษาที่ตองการเพิ่มรายวิชาเรียนใหดําเนินการภายในระยะเวลา   

3  สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา  ตามกําหนดการที่ประกาศไวในปฏิทินการศึกษา  และการคดิ

คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดหนวยกิตของรายวิชาเรียนท่ีเพิม่ใหมดวย  เมื่อพนกําหนดนี้แลวสถาบัน 

จะไมอนุญาตใหนักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียนไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

     6.6.3  การขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติตองไมสงผลใหขัด 

ตอจํานวนหนวยกิต 

     6.6.4  นักศกึษาที่ตองการเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหดําเนินการภายในระยะเวลา  

3  สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา  ตามกําหนดการที่ประกาศไวในปฏิทินการศกึษา  เมื่อพน
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กําหนดนี้แลวสถาบันจะไมอนุญาตใหนักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียนไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  และการคิดคา

ระดับคะแนนใหคิดเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาเรียนที่เลือกเรียนใหม 

     6.6.5  นักศกึษาที่ตองการถอนรายวิชาเรียนใหดําเนินการตามกําหนดการ 

ที่ประกาศไวในปฏิทินการศกึษา  หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาวจะถอนรายวิชาเรียนไมได   

เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสาํนักทะเบียนและประมวลผล  ทั้งนี้   

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ  ยกเวนกรณี 

เหตุสุดวิสัยตามขอบังคับ 

     6.6.6  ในการคดิคาระดับคะแนนเฉลี่ย  จะไมนําหนวยกิตของรายวิชาที่ถอน 

ไปรวมดวย 

  7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียนไวในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  14  มีนาคม  2548  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.  2558  :  เว็บไซต) 

    7.1  ระบบการศกึษา 

     7.1.1  ระบบการศกึษาเปนการศึกษาแบบหนวยกิต 

     7.1.2  ปการศึกษาหนึ่ง  แบงออกเปนสองภาคการศกึษาปกติ  คือ   

ภาคการศกึษาท่ี  1  และภาคการศึกษาที่  2  และอาจะมภีาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษา 

ที่  2  อีกหนึ่งภาคการศึกษาได  ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  15  สัปดาห   

สวนภาคการศึกษาฤดูรอนใหกําหนดจํานวนชั่วโมงการศกึษาและหนวยกิต  ใหสอดคลองกับการจัดสอน

ในภาคการศึกษาปกติ 

     7.1.3  เวลาการศึกษา  1  ปการศึกษา  หมายความวา  สองภาคการศึกษาปกติ

หรือสองภาคการศึกษาปกติกับหนึ่งภาคการศึกษาฤดูรอน 

    7.2  การลงทะเบียนเรียน 

     7.2.1  นักศกึษาทุกคนตองลงทะเบียนเรยีนและชําระคาบาํรุงการศกึษา   

และคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศกึษา  ตามอัตรา  วัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นสมบูรณ 

      กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน  แตยังไมไดชําระคาบาํรุงการศึกษา 

และคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราและวันท่ีที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหถือวาการลงทะเบียนน้ัน 

เปนโมฆะ 

     7.2.2  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาตาง ๆ  ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากอาจารยที่ปรึกษา  และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตร 
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     7.2.3  ในกรณีท่ีมีความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใด 

วิชาหนึ่ง  หรือจํากัดจํานวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได 

     7.2.4  นักศกึษาที่กําลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรี  จะลงทะเบียนเรยีนมากกวา  

1  หลักสูตรในเวลาเดียวกัน  เพื่อจะไดปริญญาตรี  มากกวา  1  สาขาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรีไมได 

     7.2.5  การศกึษาภาคการศึกษาฤดูรอน 

      1)  การเปดสอนรายวิชาใดของภาคการศึกษาฤดูรอนใหอยูในดุลพินิจ 

ของคณะ 

      2)  การเปดสอนแตละรายวิชา  ตองมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

     7.2.6  ในการลงทะเบียนเรียน  หากรายวิชาใดมีขอกําหนดไวในหลักสูตรวาตอง

เคยศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับกอน  นักศึกษาตองสอบไลไดหรือเคยศึกษามากอน  โดยไมไดผล

การศึกษา  Fe  (ตกเน่ืองจากขาดสอบ),  Fa  (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ  ไมมีสิทธิสอบ)  และไมได

ถอนรายวิชา  (W)  จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได 

      ในกรณทีี่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไมผานวิชาบังคับกอน  จะถือวา

การลงทะเบียนในรายวิชานั้นเปนโมฆะ  ยกเวนในหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น 

     7.2.7  การลงทะเบียนเรียนลาชา  จะกระทําไดภายใน  5  วันทําการนับจาก

วันที่กําหนดใหลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย  นักศึกษาตองชาํระคาปรับลงทะเบียนลาชาตามอัตรา 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

      เมื่อพนกําหนดหากนักศึกษายังไมไดลงทะเบียนเรียน  จะหมดสิทธิ์

ลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษานั้น  เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเหตสุุดวิสัย  โดยไดรับการอนมุตัิ 

จากหัวหนาภาควิชา / ประธานสายวชิา / ประธานหลักสูตร  โดยจะตองชําระคาปรับลงทะเบียนลาชา 

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้  ใหกระทําภายใน  30  วัน  นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ  

หากพนกําหนดแลวใหคณบดีอนุมัติใหนักศึกษาลาพักการเรียน  ทั้งน้ีตองไมเกิน  45  วัน 

    7.3  การกําหนดจํานวนหนวยกิตตอภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน 

     7.3.1  นักศกึษาจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  ไมต่าํกวา   

12  หนวยกิต  และไมเกิน  19  หนวยกิต  ยกเวน  กรณีรายวิชาท่ียังเหลือตามหลักสูตร  และเปดสอน

ในภาคการศึกษานั้นมีหนวยกิตรวมกันต่ํากวา  12  หนวยกิต  หรือในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน  สวนในภาคการศกึษาฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

     7.3.2  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจํานวนหนวยกิตที่นอยกวาเกณฑ 

ขั้นต่ํา  หรือมากกวาเกณฑขั้นสูงที่กําหนดไว  จะตองไดรบัการอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา / ประธาน 

สายวิชา / ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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     7.3.3  นักศกึษาสภาพปกติ  อนุญาตใหลงทะเบียนเรียนวิชาตกคาง  หรือวิชา

อ่ืน ๆ  ตามหลักสูตรไดอีก  1  รายวิชา  โดยตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา / ประธานสายวิชา / 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     7.3.4  การนับจํานวนหนวยกิตไมนับหนวยกิตของวิชาฝกงานอุตสาหกรรม 

หรือวิชาที่ไดรับผลการศึกษา  I  ไว 

     7.3.5  นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิา  จะตองไมมีชั่วโมงเรยีนซอนกัน  

หรือชั่วโมงสอบซอนกัน 

      กรณีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นสุดทายของหลักสูตร  และสามารถสาํเร็จ

การศึกษาไดภายในภาคการศึกษานั้น  อาจลงทะเบียนเรยีนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซอนกันได  โดยไดรับ

การยินยอมจากอาจารยที่ปรกึษา  อาจารยประจาํวชิา  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา / ประธาน

สายวิชา / ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    7.4  การเรียนรายวิชานอกหลักสูตร 

     รายวิชานอกหลักสูตรเปนรายวิชาที่ภาควิชา  หรือคณะไมไดกําหนดใหเรียน

ตามหลักสูตร  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูได  โดยเลือก

ลงทะเบียนไดดังนี้ 

      7.4.1  ใหคดิผลการศึกษารายวิชาเปน  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D   

หรือ  F  ซึ่งในกรณีนี้  ในการคดิแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  จาํนวนหนวยกิตของรายวิชานั้น ๆ  มาคิดดวย 

      7.4.2  ใหคิดผลการศึกษารายวิชาเปน  S  หรือ  U  หนวยกิตของรายวิชานี้

จะไมนํามารวมในการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

      7.4.3  กรณีรายวิชาปรับพื้นฐาน  ใหคิดผลการศึกษารายวิชาเปน  A,  B+,  

B,  C+,  C,  D+,  D  หรือ  F  แตไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

      7.4.4  การใหผลการศึกษาแบบ  Audit 

       1)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ  Audit  แลว   

จะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีกโดยใหคิดผลการศึกษาไมได 

       2)  วิชาที่ลงทะเบียนแบบ  Audit  ได  จะตองเปนวิชาที่ไมมีภาคปฏิบัติ  

และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา / ประธานสายวิชา / ประธานหลักสูตร 

       3)  นักศึกษาจะใชวิชาที่เรียนแบบ  Audit  เปนรายวิชาวิชาบังคับกอน

ของรายวิชาตอเน่ืองไมได 

       4)  มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตในการลงทะเบียนแบบ  Audit   

และจะลงในใบรายงานผลการศึกษาวา  Aud.  ถาอาจารยผูสอนเห็นวามีเวลาเรียนเพียงพอและวินิจฉัย

แลววาไดศึกษาดวยความตั้งใจ 
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       5)  นักศึกษาไมตองเขาสอบหรือทํางานใด ๆ  ในรายวิชาที่ลงทะเบียน

รายวชิาแบบ  Audit  โดยจะตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมการเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียน

ทั้งหมด 

       6)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ  Audit  แลวมีเวลาเรียน

นอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด  หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยแลววาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ  

จะไดผลการศกึษาเปน  W  สาํหรับวิชาน้ัน  และจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษา 

       7)  นักศึกษาตองชําระเงนิคาหนวยกิตเหมือนลงทะเบียนรายวชิาปกติ 

       8)  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาภาษาตางประเทศ  และวิชาฝกงาน

อุตสาหกรรมแบบ  Audit  ไมได 

      7.4.5  กรณีนักศึกษาสอบไดผลการศึกษา  F,  Fe,  Fa  หรือ  U   

ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร  นักศึกษาไมตองเรียนซ้ํา  หรือสอบแกใหม 

ในรายวิชานั้น 

    7.5  การเรียนซํ้าวิชา 

     7.5.1  นักศกึษาซึ่งไดรับผลการศกึษาตก  (F,  Fe,  Fa)  หรือไดผลการศึกษา 

ที่ไมพอใจ  (U)  ในรายวิชาซึ่งเปนวิชาบังคับในหลักสูตรตองเรยีนซ้ําวิชาน้ัน 

     7.5.2  นักศกึษาซึ่งไดผลการศกึษาออน  (D  หรือ  D+)  ในรายวิชาใด   

อาจขอเรียนซ้ําวิชานั้นได 

     7.5.3  นักศกึษาที่เรียนวิชาบงัคับครบตามหลักสูตรแลว  แตแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ  (2.00)  อาจขอเรียนซ้ําเฉพาะวิชาท่ีเคยไดรับผลการศึกษาออน  หรือคอนขาง

ออน  (D  หรือ  D+)  หรือเลือกเรียนวิชาตางภาควิชา  หรอืตางคณะซึ่งยังไมเคยเรียนมากอนได   

ในกรณีหลังจะตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

     7.5.4  การคาํนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณทั้งผลการศึกษา

เดิมและผลการศึกษาใหม  แตใหนับจํานวนหนวยกิตที่ไดเพียงครั้งเดยีว 

    7.6  การขอเพิ่ม  ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 

     7.6.1  การขอเพิ่มรายวิชา  และการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหกระทําไดภายใน  

2  สัปดาห  นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ  ตามวัน  เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

      กรณีท่ีนักศึกษาประสงคจะเปลี่ยนรายวชิาเรียนใหกระทําได   

โดยมหาวิทยาลัยจะไมคนืเงนิคาลงทะเบียนเดมิ  และจะไมเรียกเก็บเงนิเพิ่ม  ในกรณีท่ีมีรายวชิา 

ที่ขอเปลี่ยนแปลงมีจํานวนหนวยกิตนอยกวา  หรือเทากับรายวิชาที่ลงทะเบียนไวแลว  สวนกรณี 

ที่หนวยกิตมากกวานักศึกษาจะตองชําระเงินเพิ่ม 
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     7.6.2  การขอลดรายวิชา  ใหกระทําไดกอนการสอบกลางภาคการศึกษาปกติ  

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  รายวิชาที่ขอลดนี้จะไมบันทึกในใบรายงานผลการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยจะไมคนืเงนิคาลงทะเบียนใหในกรณีขอลดรายวิชา 

     7.6.3  การขอถอนรายวิชา 

      1)  การขอถอนรายวิชาใหกระทําไดกอนสอบปลายภาคการศึกษา   

3  สัปดาห  รายวิชาที่ถอนนี้จะบันทึก  W  ในใบรายงานผลการศึกษา 

      2)  การขอถอนรายวิชา  จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา / 

ประธานสายวิชา / ผูรับผิดชอบหลักสูตร  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย

ประจําวิชา 

      3)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมสามารถหาสถานที่ฝกงานใหนักศึกษาได   

เมื่อพนกําหนดเวลาการถอนรายวิชาแลว  ใหนักศึกษาขอถอนวิชาฝกงานไดและไมบันทกึในใบรายงาน

ผลการศึกษา 

     7.6.4  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอเปลี่ยนแปลง 

การลงทะเบียน  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไมได 

     7.6.5  เมื่อทําการเพิ่ม  ลด  และถอนรายวิชาแลว  จาํนวนหนวยกิตจะตอง 

ไมขัดหรือแยงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามระเบียบนี้ 

  8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับ

การลงทะเบียนเรียนไวในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ  พ.ศ.  2552  ซึ่งประกาศ  ณ  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2552  โดยมี

รายละเอียดท่ีสําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  2558  :  เว็บไซต) 

    8.1  ระบบการศกึษา 

     มหาวิทยาลัยใชระบบการศกึษาแบบทวิภาค  โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน  

2  ภาคการศึกษาปกติ  คือ  ภาคการศกึษาตนและภาคการศึกษาปลาย  มีระยะเวลาศึกษาในแตละภาค

เปนระยะเวลาไมนอยกวา  15  สัปดาห  และอาจมีภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก  

1  ภาคก็ได  มีระยะเวลาการศกึษาประมาณ  6  สัปดาห  ทั้งนี้  ตองมีชั่วโมงเรียนในแตละรายวิชา

เทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

    8.2  การลงทะเบียนเรียน 

     8.2.1  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษาไมลงทะเบียนตามกําหนด  นักศึกษาจะไมมีสทิธิ์เขาสอบ  

(กลางภาคและปลายภาค)  ในภาคเรียนนั้น 
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     8.2.2  นักศกึษาตองทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตร  ดังตอไปนี้ 

      1)  วิชาท่ีนับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

      2)  วิชาท่ีไมนับหนวยกิตแตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร 

      3)  วิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให 

      4)  วิชาท่ีมีหนวยกิตแตไมใหคาระดับคะแนน  ถาหากผลการเรียนหรือ 

การฝกเปนท่ีพอใจจะได  S  หากผลการเรียนหรือการฝกเปนที่ไมพอใจจะได  U  และนับหนวยกิต

สําหรบัการจบหลักสูตร  แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย   

     8.2.3  วิชาปฏิบัติตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิต 

ที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น 

     8.2.4  กรณีที่นักศึกษาไมมีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติ

ตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษาและชําระคารักษาสถานภาพภายใน  15  วัน  นับตั้งแตวัน

เปดภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา  และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพ

รวมอยูในระยะเวลาการศึกษา 

    8.3  จํานวนหนวยกิต 

     8.3.1  การลงทะเบียนวิชาเรยีนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ  ใหถือปฏิบัติตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ํากวา  9  หนวยกิต   

แตไมเกิน  22  หนวยกิต  นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียนไมต่าํกวา  6  หนวยกิต  แตไมเกิน  18  หนวยกิต 

     8.3.2  กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมจีํานวนต่ํากวาที่กําหนด  

นักศึกษาสามารถลงต่ํากวาที่กําหนดได 

     8.3.3  ในภาคการศกึษาฤดูรอน  นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน  6  หนวยกิต 

    8.4  การศึกษาโดยไมวัดผล 

     8.4.1  นักศกึษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียน

เปนพิเศษโดยไมขอวัดผล  (Audit)  รายวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีอยูนอกเหนือหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรู

ไดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 

     8.4.2  นักศกึษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุ

ในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรยีนวิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล  (Audit)  และ 

เมื่อลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได  เวนแตในกรณี 

ที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา  และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล 

     8.4.3  การของลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล  ใหกระทําในชวงกําหนดเวลา

ของการเพิ่มวิชาเรียน  และนบัหนวยกิตของรายวิชาท่ีศึกษาโดยไมวัดผล  (Audit)  รวมกับหนวยกิต 

รายวชิาอ่ืน ๆ  ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนดวย  แตไมนับรวมเปนจํานวน

หนวยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 
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     8.4.4  การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตน้ี  ไมมีการวัดและ 

ใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร  AU  ในระเบียบการศกึษาไดเมื่ออาจารยผูสอนรายวิชาวินิจฉัยวานักศึกษา 

ไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบถวน  (รอยละ  80)  และอาจารยผูสอนแจงผลการเรียน  AU  

ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย 

    8.5  การเรียนซํ้าวิชาเรียน 

     8.5.1  นักศกึษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ําวิชานัน้  หรือเลือกเรียน

วิชาใดวิชาหนึ่งท่ีภาควิชาอนุมติัตามหลักเกณฑที่กําหนด 

     8.5.2  นักศกึษาที่มีผลการเรยีนในรายวิชาต่าํกวาพอใช  (C  หรือ  2.00)   

อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชานั้นโดยไดรับอนุมัติจากภาควิชากอนการลงทะเบียนเรียน  ในการคดิคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนท่ีไดมารวมดวยทุกครั้ง 

    8.6  การเพิ่ม  เปลี่ยน  หรือถอนวิชาเรียน 

     8.6.1  นักศกึษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว  หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชา

เรียนใหทําไดภายใน  3  สัปดาห  นับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา  การคดิคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิด 

แตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม 

     8.6.2  นักศกึษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว  หากตองการถอนวิชานั้น 

ใหถอนไดภายใน  12  สัปดาห  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสาํหรับภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน  

2  สัปดาห  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสาํหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  กรณีนักศึกษาถอนรายวิชา

เรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาวใหไดรับเกรด  W 

  9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2546  ซึ่งประกาศ  

ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2546  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (ศนูยบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี.  2557  :  11 - 14)   

    9.1  ระบบการศกึษา 

     เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค  (Trimester)  ในปการศกึษาหนึ่ง 

มี  3  ภาคการศกึษา  แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  13  สัปดาห 

    9.2  การลงทะเบียนเรียน 

     9.2.1  นักศกึษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศกึษาแรกตองลงทะเบียนเรียน

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสทิธิการเขาเปนนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 

     9.2.2  นักศกึษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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     9.2.3  นักศกึษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรยีนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  ตองไดรับอนุมัติใหลาพักการศกึษา  และจะตองชําระคาธรรมเนยีมรักษาสถานภาพนักศึกษา  

มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

     9.2.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายใน

เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     9.2.5  การลงทะเบียนเรียนรายวชิานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร   

หากนักศึกษาประสงคจะขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือ  U  ตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  และไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรยีนดวย 

     9.2.6  นักศกึษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชาโดยคําแนะนาํของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนท่ีมีเนื้อหา

และคุณภาพเหมือน  หรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  เพ่ือนาํจาํนวนหนวยกิต   

และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรแตจํานวนหนวยกิตตองไมเกิน  1  ใน  4  

ของหลักสูตร 

     9.2.7  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยและตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

     9.2.8  กําหนด  วัน  วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวชิาที่เปดใหลงทะเบียน

เรียน  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    9.3  จํานวนหนวยกิต 

     9.3.1  หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศกึษาตองไมนอยกวา  9  หนวยกิต   

แตไมเกิน  22  หนวยกิต 

     9.3.2  นักศกึษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาท่ีกําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร  

หรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด  หรือในภาคการศึกษา

นั้น  หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนด  และจะลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต 

ที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  การขอลงทะเบียนต่ําหรือเกินกวาหนวยกิต

ที่กําหนดขางตน  ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ  โดยคําแนะนาํของอาจารยทีป่รึกษา 

กอนการลงทะเบียนเรียน 

    9.4  การลงทะเบียนรวมเรียน 

     นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวชิานอกหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูน

ความรูได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน 

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา  ซึ่งนกัศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร  

V  (Visitor)  หรือ  W  (Withdrawn)  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 
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    9.5  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     9.5.1  นักศกึษาที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคบัจะตองลงทะเบียน

เรียนรายวชิานั้นซ้าํอีก  จนกวาจะไดรับ  A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 

     9.5.2  นักศกึษาอาจลงทะเบยีนเรยีนซ้ําในรายวิชาใด ๆ  ที่ไดรับ  D  หรือ  D+  

อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได 

     9.5.3  นักศกึษาที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก  จะตองลงทะเบียน

เรียนรายวชิานั้นซ้าํอีกจนกวาจะไดรับ  A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S  หรือเลือกเรียนรายวิชา

เลือกอ่ืนก็ได  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  และโดยอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

     9.5.4  การลงทะเบียนเรียนซ้าํ  ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรที่ไดรับครั้งสุดทาย  

สําหรับการคาํนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรยีนไว

ในใบแสดงผลการเรียน 

    9.6  การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 

     9.6.1  การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชานั้น  ตองไมเปนผลใหจํานวน 

หนวยกิตเรียนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     9.6.2  การขอเพิ่มรายวิชา  จะกระทําไดภายใน  10  วันแรกของภาคการศึกษา  

และจะสมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชาํระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     9.6.3  การขอลดรายวิชา  จะกระทําไดภายใน  5  สัปดาหแรกของ 

ภาคการศกึษา  ทั้งน้ีจะไมมีการบันทึกรายวชิาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา 

     9.6.4  การขอถอนรายวิชา  จะกระทําไดหลังจาก  5  สัปดาหแรกของ 

ภาคการศกึษา  แตไมเกิน  10  ภาคการศึกษาแรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้  จะมีการบันทึกรายวิชา 

ที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

     9.6.5  การขอเพิ่มและขอลดรายวชิาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย 

ที่ปรึกษา 

     9.6.6  การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 

  10.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาชั้นปรญิญาตรี  พ.ศ.  2540  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  20  มิถุนายน  2540  ขอบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี  

พ.ศ.  2540  แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2541  และขอบังคับมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตร ี (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2555  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   

15  ตุลาคม  2555  โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  2558  :  เว็บไซต)   
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    10.1  ระบบการศึกษา 

     10.1.1  มหาวิทยาลัยอํานวยการศกึษาดวยวิธีประสานงานดานวิชาการระหวาง

คณะหรือภาควิชาตาง ๆ  คณะใดหรือภาควิชาใดมีหนาที่เก่ียวกับวิชาการดานใด  ก็จะอํานวยการศกึษา

ในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย   

      มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนกัศึกษาตางคณะ / ภาควิชาศึกษารวมกันใน

รายวชิาเดียวกัน   

     10.1.2  การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษา 

ในปหนึ่ง ๆ  เปนสองภาคการศึกษาปกติ  ซึ่งเปนภาคการศกึษาที่บังคบั  คือ  ภาคหนึ่งและภาคสอง  

ภาคการศกึษาหนึ่ง ๆ  มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได  โดยใชเวลาการศึกษา 

ไมนอยกวาหกสัปดาห  แตใหเพิ่มชั่วโมงการศกึษาในแตละรายใหเทากับภาคการศึกษาปกติดวย 

     10.1.3  ภาควิชาตาง ๆ  ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย  แบงออกเปนรายวิชา  

รายวชิาหนึ่ง ๆ  กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน  “หนวยกิต”  และทําการสอนรายวิชาหนึ่ง ๆ   

ในเวลาหนึ่งภาคการศกึษามหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่นักศึกษาจะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได   

     10.1.4  ในกรณีท่ีใชวิธีศึกษาในชั้นเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมต่าํกวา

รอยละเจ็ดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียนในแตละรายวิชาหรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่

เพียงพอตามที่ผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิเขาสอบไลรายวิชาน้ัน  เวนแตไดรบัอนุมัติจากคณบดเีปนกรณี

พิเศษ  เมื่อคณบดีเห็นวาการศึกษาที่ไมครบกําหนดนั้นเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

    10.2  การจดทะเบียนศึกษารายวชิา 

     10.2.1  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการจดทะเบียนศึกษารายวิชา  สําหรับแตละ

ภาคการศกึษาใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคการศกึษานั้น ๆ   

     10.2.2  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจจาํกัดจํานวนนักศึกษา 

ที่จดทะเบียนศึกษาในรายวิชาใดวิชาหน่ึงก็ได   

     10.2.3  การประกาศเปดวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใดที่มีนักศึกษาจดทะเบียน  

แลวจะตองกระทําภายในเจ็ดวันทําการแรกนับแตวันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือสี่วันทําการแรก 

นับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

     10.2.4  นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาดวยตนเอง  ตามวัน  เวลา 

และสถานที่ที่กําหนดพรอมท้ังชําระเงนิคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ฯ  เวนแตจะมีเหตุ

จําเปนที่ไมอาจจดทะเบียนดวยตนเองได  อาจมอบหมายใหผูอื่นมาจดทะเบียนแทนไดโดยไดรับอนุมัติ

จากคณบดีเปนกรณีพิเศษ   

      หากนักศึกษามีหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย  จะตองชําระใหเสร็จสิ้น

เสียกอนจึงจะมีสิทธิจดทะเบียนศึกษารายวิชาได  เวนแตจะไดรับอนุมัตจิากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี

มอบหมายเปนราย ๆ  ไป   
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      มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาเม่ือพน

กําหนดระยะเวลาสิบสี่นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือสามวันนับแตวันเปดภาคฤดูรอน  เวนแตจะ

มีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากคณบดี  หรือกรณีนักศึกษาไมสามารถจดทะเบียนศึกษารายวชิาภายใน

กําหนดเวลา  เนื่องจากอยูในระหวางไดรับทุนไปศึกษาตางประเทศ  ใหนักศึกษาผูนั้นมาจดทะเบียน

ศึกษารายวิชาดวยตนเองภายในสี่สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   

     10.2.5  นักศึกษาแตละคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําการวางแผน

การศึกษาและในการจดทะเบียนศึกษารายวิชาทุกครั้งตองใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน 

     10.2.6  นักศึกษาที่ไมจดทะเบียนศกึษารายวิชาตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ไมวาจะเปนภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดรูอน  จะตองชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบยีนลาชา 

เปนรายวัน  ทั้งนี้ไมนับวันหยุดราชการ 

      อัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนลาชาตอวัน  ใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

     10.2.7  ในภาคการศกึษาปกติใด  หากนักศึกษาไมจดทะเบียนศึกษารายวิชา

ดวยเหตุใด ๆ  ก็ตามจะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศกึษานั้น  โดยยื่นคํารองเปนหนังสือ 

ขออนุมัติตอคณบดี  และจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาภายในสามสิบวัน 

นับแตวันเปดภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

     10.2.8  อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร  โดยใหถือวาระหวางเวลาตั้งแตถูกถอนชื่อจนถึง

เวลาที่ไดรับอนุมัติกลับเขาเปนนักศึกษาเปนระยะเวลาลาพกัการศึกษา  ในกรณเีชนนี้นักศกึษาจะตอง

ชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ท่ีคางชําระดวย 

      อธิการบดีไมอาจอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาอีกตามวรรคแรก   

เมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับจากวันท่ีนักศึกษาผูน้ันถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

     10.2.9  ในกรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา  

หรือมีขอตกลงเฉพาะราย  หรือกรณีที่นักศกึษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด  

อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

แทนการจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

     10.2.10  ในกรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา  

หรือมีขอตกลงเฉพาะราย  หรือกรณีที่นักศกึษาไดรับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบสอน

รายวชิานั้น ๆ  อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจดทะเบียนศึกษา

รายวชิา  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได  ทั้งนี ้ โดยตองชําระคาธรรมเนียมจดทะเบียนศึกษา

รายวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
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     10.2.11  ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการจดทะเบียนศึกษารายวิชา   

ซึ่งเกินกวาเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคบันี้  เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควร  อันเนื่องมาจากการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย 

    10.3  จํานวนหนวยกิต 

     10.3.1  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา 

ไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต 

     10.3.2  การจดทะเบียนศึกษาวิชาตํ่ากวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวจะกระทํา

ไดเฉพาะในแตกรณเีจ็บปวยและไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือในกรณทีี่คาดวาจะเปนภาคสุดทายของ

การศึกษารายวิชาของนักศึกษาผูนั้นเทานั้น 

     10.3.3  การจดทะเบียนรายวชิาสูงกวาจาํนวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวจะกระทาํได

เฉพาะแตในกรณทีี่เปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปที่  4  โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

     10.3.4  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  นักศึกษาอาจจดทะเบียนศึกษา 

รายวชิาไดไมเกิน  6  หนวยกิต  การจดทะเบียนศึกษาภาคฤดูรอนเกินกวา  6  หนวยกิต  แตไมเกิน   

9  หนวยกิต  จะกระทําไดเฉพาะกรณีเปนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาในภาคการศกึษานั้น 

และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

     10.3.5  ไมวานักศึกษาจะจดทะเบียนในปการศึกษาใด  การกําหนดจํานวน

หนวยกิตในการจดทะเบียนดังกลาวขางตน  ใหรวมถึงวิชาเสริมหลักสูตรพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย 

ไมนับหนวยกิตให  โดยถือเสมือนวาวิชาเสริมหลักสูตรพื้นฐานมีหนวยกิตตามกําหนด 

     10.3.6  นักศึกษาที่อยูในสังกัดคณะใด  จะตองจดทะเบียนรายวชิาในคณะที่ตน

สังกัดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งในทุกภาคการศึกษา  ยกเวนนักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ  หรือนักศึกษาที่ได

ศึกษาวิชาเอกครบถวนแลว  หรือจะครบหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น  หรือเพราะเหตุอ่ืนซึ่งไดรบัอนุมัติ

จากคณะบดีเปนกรณีพิเศษ 

    10.4  การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษา 

     10.4.1  นักศึกษาอาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการเสริม

ความรูโดยไมตองมีการวัดผลการศกึษาในรายวิชานั้นก็ได  แตตองไดรับคาแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

และไดรับอนุญาตจากผูสอน  ทั้งนี้ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

     10.4.2  เม่ือนักศึกษาไดจดทะเบียนศึกษารายวิชาใด  โดยไมวัดผลการศกึษา

แลว  การเปลี่ยนการจดทะเบียนศึกษาวิชานั้นเปนการศึกษาโดยวัดผลจะกระทาํมิได  เมื่อพนกําหนด 

สิบสี่วันแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือเจ็ดวันแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน   

     10.4.3  การศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษานี ้ หากนักศึกษาผูน้ันไดเขาฟงคํา

บรรยายและมีสวนรวมในกิจกรรมอ่ืน ๆ  ใหบันทึกอักษร  AUD  (Audit)  สําหรับรายวิชานั้นไว 

ในระเบียนเม่ือไดมีเวลาศึกษาครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
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     10.4.4  จํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิจดทะเบียนศกึษาได  ในแตละ

ภาคการศกึษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนั้นใหนับรายวิชาที่จดทะเบียนโดยไมตองวัดผลการศกึษา 

รวมเขาไปดวย  แตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ําสุดท่ีนักศึกษาจะตองจดทะเบียนศกึษา 

ในแตละภาคการศึกษา   

     10.4.5  หนวยกิตของรายวิชาที่มีการบันทึกอักษร  AUD  ดังกลาวไมนับรวม

เปนหนวยกิตสะสม   

     10.4.6  นักศึกษาผูใดไดจดทะเบียนศกึษารายวิชาใดโดยไมวัดผลการศึกษาแลว

จะจดทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ําเพื่อเปนการวัดผลการศึกษาในภายหลังมิได  เวนแตในกรณีท่ีมี 

การยายคณะหรือเปลี่ยนภาควิชา  และรายวิชาน้ันเปนวิชาที่กําหนดใหมีการศึกษาและวดัผลในหลักสูตร

ของคณะหรือภาควิชานั้น 

    10.5  การจดทะเบียนศึกษารายวชิาซ้าํหรือแทน 

     10.5.1  รายวิชาที่ไดระดับ  F  หรือระดับยังใชไมได  (U)  นั้น  หากเปน

รายวชิาบังคบัในหลักสูตร  นกัศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชานั้นจนกวาจะไดตามที่หลักสูตร

กําหนดไว 

     10.5.2  รายวิชาที่ไดระดับ  F  หรือระดับยังใชไมได  (U)  นั้น  หากเปน

รายวชิาเลือกในหลกัสูตร  นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้น  หรืออาจจดทะเบียนศึกษา

รายวชิาอ่ืนแทนก็ได 

     10.5.3  ในกรณีท่ีนักศึกษาตองศกึษารายวิชาใดซ้ําหรือแทนกันตามหลักสูตร 

ที่กําหนดไว  ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ันไดเพียงครั้งเดียว 

     10.5.4  ในกรณีท่ีนักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาท่ีไดระบุไววาเปนรายวิชา 

ที่เทียบเทากัน  ซึ่งหลักสูตรไมอาจอนุญาตใหศึกษาซ้ํา  ใหนับหนวยกิตและคาระดับของรายวิชา 

ที่ไดกอนเทานั้นเปนหนวยกิตสะสมและคาระดับเฉลี่ยสะสม  เวนแตหลักสูตรจะกําหนดใหเปน 

พื้นฐานความรูของวิชาอ่ืน ๆ  ในระดับสูงข้ึนตอไป  ในกรณีเชนนี้ใหบันทึกอักษร  ACK  

(Acknowledge)  ไวเปนการชั่วคราว  และยังไมนับหนวยกิตใหจนกวาจะศึกษารายวชิาในระดับสูง 

ขึ้นไป  จึงจะเปลี่ยนอักษร  ACK  ใหเปนคาระดับตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และนับหนวยกิตใหดวย 

    10.6  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

     10.6.1  การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบสีว่ันแรกของภาคการศกึษา

ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอน  โดยไดรับอนุมัติจากผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 

      การขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพนระยะเวลาตามวรรคแรกจะกระทํามิได   

เวนแตมีเหตุผลสมควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     10.6.2  การขอถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา   

และใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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      1)  กรณีท่ีนักศึกษาขอถอนรายวิชาภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศกึษา

ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอนใหลบรายวิชาทีถ่อนนั้นออกจากระเบียน 

      2)  กรณีท่ีนักศึกษาขอถอนรายวิชาเม่ือพนกําหนดเวลาตาม  1)  แตยังอยู

ภายในสิบสัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติหรือยังอยูภายในสี่สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  ใหบันทึก

อักษร  W  สําหรับรายวชิาที่ถอนนั้นในระเบียน 

      3)  การถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดเวลาตาม  2)  จะกระทาํมิไดเวนแตจะมี

เหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี  ในกรณีเชนวานี้ใหบันทึกอักษร  W  สําหรับรายวิชา 

ที่ถอนนั้นในระเบียน 

     10.6.3  นักศึกษาจะขอถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา 

เกาหนวยกิตในการศึกษาภาคการศึกษาปกติไมไดเวนแตมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุมตัิจากคณบดี  

ทั้งนี้ใหนับหนวยกิตของรายวิชาที่จดทะเบียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอื่นที่ไดรับอนุมัติรวมเขาใน

หนวยกิตดังกลาวดวย 

     10.6.4  ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวชิาซึ่งเกินกวา

เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี  เฉพาะกรณทีี่มีเหตุอันควร  เนื่องมาจากการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

  11.  มหาวิทยาลัยนครพนม 

   มหาวิทยาลัยนครพนม  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  วาดวยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2555  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  13  ธันวาคม  2555  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยนครพนม.  2558  :  20 - 30)   

    11.1  ระบบการจัดการศึกษา  จัดเปน  2  ระบบ  ดังนี้   

     11.1.1  ระบบปกติ  ใหใชรับบทวิภาค  โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน   

ภาคการศกึษาปกติ  2  ภาคเรียนปกติ  คือ  ภาคการศึกษาที่  1  และภาคการศึกษาที่  2   

โดยมีระยะเวลาการศึกษาแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  ทั้งน้ีไมนับรวมสัปดาห 

ที่ดําเนินการสอบ 

      มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตอจากภาคการศกึษาที่  2  ก็ได  

มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  6  สัปดาห  โดยใหจัดจํานวนชั่วโมงการศึกษาแตละรายวชิาเทากับ

จํานวนชั่วโมงการศึกษาที่จัดใหสําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ไมนับรวมสัปดาห 

ที่ดําเนินการสอบ 

     11.1.2  ระบบพิเศษ  ใหใชระบบไตรภาค  โดยปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน   

3  ภาคการศึกษา  คือ  ภาคการศึกษาท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2  และภาคการศึกษาที่  3  โดยมี 
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ระยะเวลาการศึกษาแตละภาคการศกึษาไมนอยกวา  12  สัปดาห  ทั้งน้ีไมนับรวมสัปดาห 

ที่ดําเนินการสอบ 

      เปนการจัดการศกึษานอกเวลาราชการ  อาจจัดใหแกนักศึกษาทั่วไปหรือ

กลุมนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือรูปแบบผสมผสาน  เชน  โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจาํการ  

โครงการจัดการศึกษาสาํหรับบุคลากรประจาํการภายนอกมหาวิทยาลัย  โครงการจัดการศึกษานอก

เวลาราชการ  โครงการจัดการศกึษาทางไกล  โครงการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา  เปนตน  ใหจัดทํา

เปนโครงการการผลติบัณฑิตระบบพิเศษของหลักสูตรนั้น  และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

     ทั้งนี้  การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับ

แตละหลักสูตร  โดยจะตองจัดใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีนํ้าหนักสมดลุกับจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตร  ซึ่งคิดการเทยีบน้ําหนักหนวยกิตใหเปนไปตามระเบียบ  และใหมีคุณภาพทัดเทยีมกับการจัด

การศึกษาระบบปกติและใหจัดทาํเปนโครงการผลิตบัณฑิตระบบพิเศษของหลักสูตรนั้น 

    11.2  การลงทะเบียนเรียน 

     11.2.1  มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ภาคการศกึษานั้น  ใหแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศกึษา 

     11.2.2  นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรยีน

พรอมชําระคาลงทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     11.2.3  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานการลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด 

      11.2.3.1  คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

      11.2.3.2  การลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

     11.2.4  ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ตองลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษานั้น  เปนจาํนวนหนวยกิตเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     11.2.5  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในกําหนดเวลาตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดรบัอนุมัติจาก

คณบดี 

    11.3  จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศกึษา 

     11.3.1  นักศึกษาระบบปกติ  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา 

ที่  1  และภาคการศึกษาที่  2  ภาคการศึกษาละไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  

สวนภาคการศึกษาฤดูรอนไมเกิน  9  หนวยกิต 
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     11.3.2  นักศึกษาระบบพิเศษ  ตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษาที่  

1  ภาคการศึกษาที่  2  และภาคการศึกษาที่  3  ภาคการศึกษาละไมเกิน  15  หนวยกิต 

     11.3.3  นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวน

หนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดใหลงทะเบียนเรยีนเทากับจํานวนหนวยกิตที่เหลือได 

     11.3.4  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน  อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาระบบ

ปกติหรือนักศึกษาระบบพิเศษไปลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดไวสาํหรับนักศึกษาตางสาขาวิชาได  

โดยจะตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    11.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับรวมหนวยกิต  (Audit) 

     11.4.1  การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับรวมหนวยกิต  หมายความวา  

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา  จาํนวน 

หนวยกิตตามหลักสูตร  โดยจะไมบังคับใหนักศึกษาสอบและไมมีการแจงผลการเรียน 

     11.4.2  นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรียนรายวชิาพิเศษโดยไมนบัรวมหนวยกิตได   

ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวชิานัน้  โดยตองชําระคาหนวยกิตของรายวิชา 

ที่เรียน  และใหนักศึกษาระบุในบัตรลงทะเบียนวาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนบัรวม

หนวยกิต 

     11.4.3  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบลงระเบียนในชอง 

ผลการเรียนรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  

ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานั้น 

     11.4.4  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอก  ที่ไมใชนักศึกษาเขาเรียน 

บางรายวิชาเปนพิเศษได  แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร  โดยจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  และตองชาํระคาธรรมเนยีมการศกึษา

เชนเดียวกับนักศึกษาระบบพิเศษ 

    11.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     11.5.1  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดรับคะแนน  D+  หรือ  D  นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรยีนน้ันซ้ําอีกก็ได 

     11.5.2  รายวิชาใดท่ีกําหนดไวใหเปนรายวิชาบังคบัในหลักสูตร  นักศึกษาไดรับ

คะแนน  F  หรือ  U  หรือ  W  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นอีกจนกวาจะไดรบัคะแนน  

A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S   

     11.5.3  รายวิชาใดท่ีกําหนดไวใหเปนรายวิชาเลือกในหลกัสูตร  นักศึกษาไดรับ

คะแนน  F  หรือ  U  หรือ  W  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นซ้าํหรือลงรายวชิาอื่นแทน 

ก็ได  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
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     11.5.4  การนับหนวยกิตสะสม  และการคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวชิา 

ที่เรียนซ้ําใหคดิเพียงครั้งเดียว  เฉพาะคร้ังที่ไดรับคะแนนสูงสุด  ในรายวชิาที่เรียนซ้ําใหใชสัญลักษณ 

เครื่องหมายดอกจัน  (*)  และใสหมายเหตุในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  เพื่อสื่อความหมายวา

เปนการลงทะเบียนเรยีนซ้ํา  และไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตนิิยม 

      กรณท่ีีเรียนซ้ําเนื่องจากไดระดับคะแนน  F  ระดับคะแนนที่จะไดรับ

หลังจากเรียนซํ้าตองไมเกินระดับคะแนน  C  เทานั้น 

     11.5.5  การนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ไดหรือผานใหนับเฉพาะหนวยกิต 

ของรายวิชาท่ีไดระดบัคะแนนตั้งแต  D  ขึ้นไป  หรือไดรับคะแนน  S  เทานั้น 

    11.6  การขอถอน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชาเรยีน 

     11.6.1  การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  15  วันนับจากวันเปดภาค

การศึกษาปกติ  หรือภายใน  7  วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดรูอน  และตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา 

     11.6.2  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

      11.6.2.1  การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศกึษารายวิชา

นั้นในภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตร

กําหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และการถอนตามนัยนี้  

นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต 

      11.6.2.2  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ  11.6.2.1  

แตไมเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดงักลาวในภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่ม

เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่หลักสูตรกําหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะได  W  

และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  การถอนตามนัยนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา  และใหดําเนินการที่กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

      11.6.2.3  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ  11.6.2.2  

รายวชิาที่ถอนนั้นจะไดรับ  F  และจะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา  (Transcript) 

     11.6.3  เม่ือมีการเพิ่มหรือถอนรายวชิาแลว  จาํนวนหนวยกิตท่ีเรียนจะตอง 

ไมขัดหรือแยงตามระเบียบนี้ 

  12.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียน

เรียนไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557   

ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  2557  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังน้ี  (มหาวิทยาลัย 

นราธวิาสราชนครินทร.  2558  :  เว็บไซต)   
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    12.1  ระบบการจัดการศึกษา 

     ระบบการจัดการศกึษา  ใหใชระบบทวิภาค  และคิดเปนหนวยกิต   

      ในระบบทวิภาค  แบงปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ออกเปน  2  ภาคการศกึษาปกติ  

คือ  ภาคการศกึษาตนและภาคการศึกษาปลาย  และอาจมีภาคการศึกษาฤดรูอนก็ได  หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  สวนภาคการศึกษาฤดูรอน  มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา  8  สัปดาห  ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรยีนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาค

การศึกษาปกติ 

      มหาวิทยาลัย  อาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอื่นดวยก็ได  เชน  ระบบ

ไตรภาค  ระบบชุดวิชา  ระบบการสอนทางไกล  และระบบอื่น ๆ  โดยการจัดระบบการศกึษานั้น ๆ  

ตองมีระยะเวลาศึกษาและจาํนวนหนวยกิต  ในสัดสวนท่ีเทียบเคยีงไดกับระบบทวิภาค  และใหออกเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับตาง ๆ  ใหเปนไปตามบัญชีทาย 

ขอบังคับนี้ 

    12.2  การลงทะเบียนเรียน 

     12.2.1  นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงนิคาธรรมเนียม

การศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

     12.2.2  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอน

รายวชิาใดรายวชิาหนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

     12.2.3  นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนดจะถูกปรบัเปนรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังน้ีให  ยกเวนวันหยุดราชการ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ   

     12.2.4  เม่ือพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี   

     12.2.5  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติจะตองย่ืนคํารอง

ขอลาพักการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแหงขอบังคับนี้  มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา   

     12.2.6  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือโอนรายวิชา

ตามท่ีคณะ  หรือมหาวิทยาลยักําหนด   

     12.2.7  นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑที่สําเรจ็การศกึษาแลวจะลงทะเบียนเรียนอีกไมได  เวนแตจะเปน

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา   

     12.2.8  ในกรณีท่ีการลาพักของนักศึกษาเปนโมฆะ  ใหถือวาการลงทะเบียน

เรียนของนักศึกษาเปนโมฆะดวย  และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษา   
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     12.2.9  นักศึกษาทุกคนตองผานการตรวจสุขภาพประจาํปทุกชั้นปกอน

ลงทะเบียนและชําระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาของภาคศึกษาตน  ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด   

     12.2.10  การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค  

ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

    12.3  จํานวนหนวยกิต 

     12.3.1  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา  

9  หนวยกิตและไมเกิน  22  หนวยกิต  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

     12.3.2  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนได 

ไมเกิน  9  หนวยกิต   

     12.3.3  ในกรณีท่ีมีความจําเปน  การลงทะเบียนเรียนมากกวาหรือนอยกวา   

ที่กําหนดไวอาจจะกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี   

    12.4  การศึกษาแบบรวมเรียน 

     12.4.1  การศึกษาแบบรวมเรยีน  (Audit)  เปนการศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรู

แบบไมนับหนวยกิต   

     12.4.2  การลงทะเบียน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชาของการศึกษา 

แบบรวมเรียน  ใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดใหลงทะเบียนเรียนแหงขอบังคับนี้   

     12.4.3  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน  จะไมนับหนวยกิตรวมเขา

เปนหนวยกิตที่กําหนดไวตามหลกัสูตร   

     12.4.4  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน  จะถือหรืออางเปนเงื่อนไข

ของรายวิชา  (Prerequisite)  ที่นับหนวยกิตไมได   

     12.4.5  ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรยีนแลว 

จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําเพื่อจะนับหนวยกิตในภายหลังมิได  เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชา  และรายวิชานั้นเปนรายวิชาที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร   

     12.4.6  การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน   

ใหประเมนิผลเปน  S  หรือ  U  และใหระบุคาํวา  Audit  ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

    12.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     12.5.1  นักศึกษาที่ได  R  ตามหมวดที่  7  จะตองลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้น

ซ้ําทันทีท่ีมีการเปดสอน  นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได   

     12.5.2  นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนนตั้งแต  2.00  

ขึ้นไปหรือสัญลักษณ  G  หรือ  P  หรือ  S  มิได  เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลักสูตร

เปนอยางอื่น  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขน้ีถือเปนโมฆะ  และจาํนวนหนวยกิต   
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และคาคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ําน้ีตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียว 

โดยพิจารณาผลการวัดและประเมินครั้งสูงสุดเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ   

     12.5.3  ในกรณีท่ีนักศึกษาเรยีนครบตามหลักสูตร  และสอบผานรายวิชา   

ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแลว  แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีจะสําเรจ็การศกึษา 

ก็อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา  A  เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑ

สําเร็จการศกึษาจาํนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรยีนซ้ํานี้  ตองนําไปคิดรวมในระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดยีวกับรายวิชาอ่ืน   

     12.5.4  การลงทะเบียนเรียนซ้ําจะไดผลการเรียนสูงสุด  แตไมสูงกวา 

ผลการเรียน  A  และจะบันทึกผลการเรียน  F  ลงในใบแสดงผลการเรียนซึ่งนักศึกษาดังกลาวจะไมมีสิทธิ์

ไดเกียรตินิยม 

    12.6  การเพิ่มและถอนรายวชิา 

     12.6.1  การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา

ปกติ  หรือ  ภายใน  3  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน  หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา   

     12.6.2  การถอนรายวิชาโดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้   

      1)  การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศกึษารายวิชาน้ัน   

ในภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด  

รายวชิาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และการถอนตามนัยนี้นักศึกษา

สามารถดําเนินการไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต   

      2)  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ  1)  ใหดําเนินการ  

ถอนรายวิชา  ภายในสี่สัปดาหหลังการสอบกลางภาค  ในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะได  W  จะปรากฏ

ในใบแสดงผลการศึกษา  การถอนตามนัยนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา   

และใหดําเนินการที่กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

     12.6.3  เม่ือมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลว  จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตอง 

ไมขัดหรือ  แยงกับจํานวนหนวยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนดแหงขอบังคับนี้   

  13.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2549  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ  2554  โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยนเรศวร.  2558  :  

เว็บไซต)   
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    13.1  ระบบการจัดการศึกษา 

     13.1.1  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา  โดยใหคณะ  หรือภาควิชา 

ที่มีหนาที่เก่ียวของกับสาขาวิชาใด ๆ  ใหการศึกษาในสาขาวิชานั้นแกนิสิตทั้งมหาวิทยาลยั 

     13.1.2  สาขาวิชาหนึ่ง ๆ  ที่จดัสอนในมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยหลาย

รายวชิา 

     13.1.3  มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศกึษา  ระบบทวิภาค  โดยแบง 

การจัดการศึกษาออกเปน  2  แบบ  คือ 

      1)  แบบ  2  ภาคการศึกษาตอปการศึกษา  เปนการจัดการศึกษาปกติ   

ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจเปด 

ภาคฤดูรอน  ซึ่งเปนภาคการศกึษาไมบังคับและใชระยะเวลาเรียนประมาณ  8  สัปดาห  โดยจัดชั่วโมง

เรียนของแตละรายวิชา  ใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของระบบ

ทวิภาค 

      2)  แบบ  3  ภาคการศึกษาตอปการศึกษา  ใชระยะเวลาเรยีนไมนอยกวา  

15  สัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งนี้ตองจัดการเรยีนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามท่ีกําหนดไว 

ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

     13.1.4  กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด  ประกอบดวยรายวิชาที่จําเปนตองเปด

สอนในภาคฤดูรอน  เพื่อการฝกงานหรือฝกภาคสนาม  หรือกรณีศึกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอน 

เปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับดวย   

     13.1.5  มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตในการดําเนนิการศกึษา  จาํนวน 

หนวยกิตใชแสดงถึงปริมาณการศกึษาของแตละรายวิชา 

    13.2  การลงทะเบียนเรียน 

     13.2.1  การลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศ

มหาวิทยาลัย  หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  จะตองชําระคาปรบัตามที่กําหนด

ไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

     13.2.2  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือ

ลงทะเบียนเพ่ิม - ถอนรายวิชา  ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ดวยตนเองตามวันเวลาที่กําหนดไว 

ในประกาศมหาวิทยาลัย   

     13.2.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด  ใหกระทําไดภายในระยะเวลา 

ของการขอเพ่ิมรายวิชา  หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชา 

ในภาคการศึกษานั้น   

     13.2.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  

ตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 
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     13.2.5  วิชาใดท่ีไดรับอักษร  I  หรือ  P  นิสิตไมตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

นั้นซ้ําอีก 

     13.2.6  การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข  ใหถือวาการลงทะเบยีนนั้นเปนโมฆะ  

และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร  W 

     13.2.7  ภาคการศึกษาปกติใด  หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆ   

ก็ตาม  จะตองขอลาพักการศึกษาสาํหรับภาคการศกึษานั้น  โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอ

คณบดี  และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต / เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบหาวัน  

นับจากวันเปดภาคการศกึษา  หากไมปฏิบัติตามดังกลาว  ตองพนสภาพการเปนนิสิต   

     13.2.8  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พนสภาพนิสิต  กลับเขาเปนนิสิตใหม  

ถามีเหตุผลอันสมควร  โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพนิสิตนั้น  เปนระยะเวลาพักการศกึษา  ในกรณี

เชนนี้นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  รวมทั้งคาธรรมเนยีมอื่น ๆ  ที่คางชาํระ

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษา  มหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนิสิตตามวรรคกอน  หากพน

กําหนดเวลาสองปนับจากวันที่นิสิตผูน้ันพนสภาพการเปนนิสิต 

     13.2.9  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต  นักศึกษาระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา  หรือมีขอตกลงเฉพาะราย  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนมุตัิใหนิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวชิาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด  

หรือบางสวนได  หรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร   

โดยชําระคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได 

     13.2.10  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่ตองผานกอน  (Prerequisite)  

สําหรับการลงทะเบียนบางรายวิชา  โดยนิสิตตองมีผลการเรียนระดับ  D  ข้ึนไป  เพื่อใหนิสิตสามารถ

เรียนรายวชิานั้นอยางมีประสทิธิภาพ 

    13.3  จํานวนหนวยกิต 

     13.3.1  การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  2  ภาคการศกึษา 

ตอปการศกึษา  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา   

9  หนวยกิต  แตไมเกิน  22  หนวยกิต  และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสําหรับภาคฤดูรอนได 

ไมเกิน  9  หนวยกิต   

       13.3.2  การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  3  ภาคการศกึษา 

ตอปการศกึษา  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมนอยกวา   

6  หนวยกิต  แตไมเกิน  15  หนวยกิต 

     13.3.3  กรณีนิสิตตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา  9  หนวยกิต  หรือเกินกวา   

22  หนวยกิตสําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  2  ภาคการศกึษาตอปการศึกษา   

ตามวรรคหนึ่งหรือตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา  6  หนวยกิต  หรือ  มากกวา  15  หนวยกิต   
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สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ  3  ภาคการศึกษาตอปการศกึษา  ใหย่ืนคํารอง 

ขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย 

    13.4  การลงทะเบียนเขารวมศึกษา 

     นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ  เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรู

ไดโดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน  และคณะ  หรือหนวยงานที่เทียบเทาที่รายวิชานั้นสังกัด 

อยูยินยอม  และไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  นิสิตจะตองชําระคาหนวยกิตรายวชิานั้น

ตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย  และนิสิตจะไดรบัผลการเรียนเปนอักษร  S  หรือ  U 

    13.5  การเรียนซ้ํา 

     13.5.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบไดต่ํากวา  C  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได   

     13.5.2  รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได  F  นิสิต 

ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา   

     13.5.3  รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได  U  นสิิต 

ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา   

    13.6  การเพิ่มและถอนรายวชิา 

     13.6.1  การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรกนับจากวันเปด 

ภาคการศกึษา  หรือภายใน  1  สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

     13.6.2  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลา 

รอยละ  75  ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแตวันเปดภาคการศกึษา  การถอนรายวิชาภายใน

กําหนดเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมรายวชิาจะไมปรากฏอักษร  W  ในระเบียนผลการศึกษา  แตถา 

ถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะไดรบัอักษร  W   

     13.6.3  ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ในประกาศมหาวิทยาลัย 

     13.6.4  การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ยายสาขาวิชา  หรือ 

ยายคณะ  ใหนาํเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร

สาขาวิชาที่รับเขา  ไมวาจะเปนรายวชิาที่เทียบใหหรือไมก็ตาม  รายวิชาท่ีไมปรากฏในหลักสูตร

สาขาวิชาที่รับเขา  ไมวานิสิตจะไดรับคาระดับข้ันใด  จะไมนํามาคาํนวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

     13.6.5  การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนยายมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นใหคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม   

  14.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

   มหาวิทยาลัยบูรพา  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรยีน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2555  ซึ่งประกาศ   
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ณ  วันที่  23  เมษายน  2555  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยบูรพา.  2558  :  

เว็บไซต)   

    14.1  ระบบการจัดการศึกษา 

     ระบบการจัดการศกึษาใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษาแบงออกเปน   

2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง  1  ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  15  สปัดาห   

และอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  โดยมีระยะเวลาการศึกษา  ไมนอยกวา  8  สัปดาห 

    14.2  การลงทะเบียนเรียน 

     14.2.1  กําหนดวัน  เวลา  และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     14.2.2  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการเลอืกเรียน

รายวชิาใด ๆ  ในแตละภาคการศึกษา  กอนการลงทะเบียนเรยีน 

     14.2.3  ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอน  นสิิตตองเรยีนรายวิชา

นั้นแลว  หรือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวชิา

ดังกลาวได 

     14.2.4  ในแตละภาคการศกึษา  กรณีท่ีนิสิตมีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียน

ขามประเภทนิสิต  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

     14.2.5  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ  ตอเม่ือไดชําระคาบาํรุงและ

คาธรรมเนียมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  นิสิตผูใดชําระคาบาํรุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ  

ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จะตองชําระคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวย 

การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  กรณทีี่การลงทะเบียนเรียนยังไมสมบูรณ 

ในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น  

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดี  เปนราย ๆ  ไป 

     14.2.6  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอก  หรือผูท่ีมีคุณสมบัติ 

ไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดเขาเรยีนบางรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  แตผูนั้นจะตอง 

มีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่คณะพิจารณาเห็นสมควร  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีที่รายวิชา

สังกัด  และตองปฏิบัติตามขอบังคบัและระเบียบตาง ๆ  เชนเดียวกับนิสิต  ท้ังนี้  ตองชําระคาบาํรุง 

และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุง 

และคาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 

    14.3  จํานวนหนวยกิตแตละภาคการศกึษา 

     14.3.1  ภาคตนและภาคปลาย  นสิิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาตอง

ลงทะเบียนเรยีนไมตํ่ากวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
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แบบไมเต็มเวลา  ใหลงทะเบียนเรียนไมเกิน  9  หนวยกิต  ภาคฤดูรอนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

แบบเตม็เวลาและนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

     14.3.2  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนนอยหรือมากกวาเกณฑที่กําหนดได  ตอเมื่อ

ไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     14.3.3  นิสิตท่ีจะสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร

มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว  ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือได 

    14.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

     14.4.1  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวชิาโดยไมนบัหนวยกิตก็ได  แตตองชําระ

คาหนวยกิตเชนเดยีวกับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหนวยกิต  ทั้งนี้  โดยไดรบัความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 

     14.4.2  การเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไมบังคับใหนิสิตสอบ   

และใหบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนในชองผลการเรียนวา  “au”  เฉพาะผูที่มีเวลาเรยีนไมนอยกวา 

รอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

    14.5  การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 

     14.5.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได  D+  หรือ  D  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําได

ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 

     14.5.2  นิสิตท่ีไดรับ  F  หรือ  U  ในรายวิชาบังคับ  จะตองลงทะเบียนเรียน

รายวชิานั้นซ้าํอีก  จนกวาจะไดรบั  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  หรือ  S 

     14.5.3  นิสิตท่ีไดรับ  F  หรือ  U  ในรายวิชาเลือก  ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป

และหมวดวิชาเฉพาะ  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ  ในกลุมวิชาเดียวกันแทนได  เพื่อให 

ครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร 

     14.5.4  นิสิตท่ีไดรับ  F  หรือ  U  ในรายวิชาเลือกเสรี  สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวชิาอื่น ๆ  แทนได  ทั้งนี ้ หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว  จะไมเลือก

รายวชิาเรียนแทนก็ได 

    14.6  การขอเพิ่ม  ลดรายวิชา  และการของดเรยีนรายวิชา 

     14.6.1  การขอเพิ่มหรือลดรายวิชาที่เรยีน  ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอน  และไดรับอนมุตัิจากอาจารยที่ปรึกษา  แลวใหนิสิตผูนั้นแจงใหนายทะเบียนทราบ 

     14.6.2  การขอเพิ่มหรือลดรายวิชาที่เรียน  ตองไดรับอนุมัติภายใน  2  สัปดาห

แรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 

     14.6.3  การของดเรียนรายวิชาที่เรียน  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ผูสอนและไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา  แลวใหนิสิตผูนั้นแจงใหนายทะเบียนทราบ 
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     14.6.4  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา  ตองกระทาํกอนวันเริ่ม

สอบปลายภาคการศกึษาวันแรก  ไมนอยกวา  2  สัปดาห  และนิสิตไมมีสิทธิขอคืนคาลงทะเบียนเรียน 

     14.6.5  การขอลดรายวิชาใด  ในกรณทีี่มหาวิทยาลัยประกาศปดรายวิชาน้ัน

ตลอดภาคการศึกษา  นิสิตมีสิทธิขอคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน 

     14.6.6  การขอลดรายวิชาใดภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศกึษานิสิต 

มีสิทธิขอคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นไดเต็มจํานวน 

  15.  มหาวิทยาลัยพะเยา 

   มหาวิทยาลัยพะเยา  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  2553  โดยมีรายละเอียดที่สําคญั  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยพะเยา.   

2557  :  7 - 12)   

    15.1  ระบบการจัดการศึกษา 

     15.1.1  มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศกึษาระบบทวิภาค  โดยแบงการจัด

การศึกษาออกเปน  2  แบบ  คือ 

      1)  แบบ  2  ภาคการศึกษาตอปการศึกษา  เปนการจัดการศึกษาซึ่งเปน

ภาคการศกึษาบังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สปัดาห  มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอน  

ซึ่งเปนภาคการศึกษาไมบังคบั  และใชระยะเวลาเรียนประมาณ  8  สัปดาห  โดยจัดชั่วโมงเรียน 

ของแตละรายวิชาใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต  ตามท่ีกําหนดไวในภาคการศกึษาปกติของระบบ

ทวิภาค 

      2)  แบบ  3  ภาคการศึกษาตอปการศึกษา  ใชระยะเวลาเรยีนไมนอยกวา  

15  สัปดาหตอภาคการศึกษา  ทั้งนี้  ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต  ตามที่กําหนดไว

ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

     15.1.2  ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดวยรายวิชาที่จําเปนตองเปด

สอนในภาคฤดูรอน  หรือฝกงานหรือฝกภาคสนาม  หรือกรณศึีกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอนเปน 

สวนหนึ่งของภาคการศกึษาภาคบังคบัดวย 

    15.2  การลงทะเบียนเรียน 

     15.2.1  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย  

หากนิสิตมาลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในประกาศ

มหาวิทยาลัย 

     15.2.2  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือ

ลงทะเบียนเพ่ิม - ถอนรายวิชาผานเครือขายคอมพิวเตอรดวยตนเองตาม  วัน  เวลา  ที่กําหนดไว 

ในประกาศมหาวิทยาลัย 
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     15.2.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด  ใหกระทําไดภายในระยะเวลา 

ของการขอเพ่ิมรายวิชา  หากพนกําหนดนี้  มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวชิา 

ในภาคการศึกษานั้น 

     15.2.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  

ตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

     15.2.5  การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข  ใหถือวาการลงทะเบยีนนั้นเปนโมฆะ  

และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร  W 

     15.2.6  ภาคการศึกษาปกติใด  หากนิสิตไมลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆ   

ก็ตามนิสิตจะตองขอลาพักการศึกษานั้น  โดยทาํหนังสอืขออนุมัติลาพักการศึกษาตอคณบดี   

และจะตองเสยีคาธรรมเนียม  เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต  ภายใน  15  วัน 

นับจากวันเปดภาคการศกึษา  หากไมปฏิบัติตามดังกลาวจะตองพนสภาพการเปนนิสิต 

     15.2.7  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พนสภาพนิสิต  กลับเขาเปนนิสิตใหม  

ถามีเหตุผลอันสมควร  โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพนิสิตนั้น  เปนระยะเวลาพักการศกึษา  กรณเีชนนี้  

นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียม  เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  รวมทั้งคาธรรมเนยีมอื่น ๆ  ที่คางชําระ

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษา  มหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนิสิตหากพนกําหนดระยะเวลา   

2  ป  นับจากวันท่ีนิสิตผูน้ันพนสภาพการเปนนิสิต 

     15.2.8  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต  นักศึกษาระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา  หรือมีขอตกลงเฉพาะราย  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาอนุมัติใหนิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวชิาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด   

หรือบางสวนก็ได  หรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา   

โดยชําระคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได 

    15.3  จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน 

     15.3.1  ระบบทวิภาคแบบ  2  ภาคการศกึษาตอปการศกึษา  นิสิตสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต  แตไมเกิน   

22  หนวยกิต  และสามารถลงทะเบียนเรยีนรายวิชาสาํหรับฤดูรอนไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

     15.3.2  ระบบทวิภาคแบบ  3  ภาคการศกึษาตอปการศกึษา  นิสิตสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมนอยกวา  6  หนวยกิต  แตไมเกิน  15  หนวยกิต 

     15.3.3  กรณีนิสิตตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา  9  หนวยกิต  หรือเกินกวา  

22  หนวยกิต  สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ  2  ภาคการศึกษาตอปการศึกษา  หรือ

ตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา  6  หนวยกิต  หรือมากกวา  15  หนวยกิต  สาํหรับการจัดการศึกษา

ในระบบทวิภาคแบบ  3  ภาคการศึกษาตอปการศกึษา  ใหยื่นคํารองเสนอมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 
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    15.4  การลงทะเบียนเขารวมศึกษา 

     นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ  เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูได  

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  คณะตนสังกัดนิสิต  อาจารยผูสอน  และคณะหรือหนวยงาน 

ที่เทียบเทาท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอม  และไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย 

     ทั้งนี้  นิสติจะตองชาํระคาหนวยกิตรายวิชาน้ัน  ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ

มหาวิทยาลัยและนิสิตจะไดรบัผลการเรียนเปนอักษร  S  หรือ  U  และไมนํามาคิดหนวยกิตสะสม 

    15.5  การเรียนซ้ํา 

     15.5.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบไดต่ํากวา  C  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได 

     15.5.2  รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได  F  นิสิต 

ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     15.5.3  รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได  U  นสิิต 

ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     15.5.4  รายวิชาใดท่ีไดรับอักษร  I  (Incomplete)  หรือ  P  (In  Progress)  

นิสิตไมตองลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นซ้าํอีก 

    15.6  การเพิ่มและถอนรายวชิา 

     15.6.1  การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรกนับจากวันเปด 

ภาคการศกึษา  หรือภายใน  1  สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน 

     15.6.2  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลา 

รอยละ  75  ของเวลาเรียนของภาคการศึกษานับตั้งแตวันเปดภาคการศกึษา  การถอนรายวิชาภายใน

กําหนดเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมรายวชิาจะไมปรากฏอักษร  W  ในระเบียนผลการศึกษา   

แตถาถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา  นสิิตจะไดรับอักษร  W 

  16.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียนไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ.  2542  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  2542  และขอบังคับมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  3)   

พุทธศักราช  2551  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  21  สิงหาคม  2551  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังน้ี  

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2558  :  เว็บไซต) 

    16.1  การจัดและวิธีการศึกษา 

     การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค  (Semester  Credit  

System)  โดยแบงเวลาการศกึษาในแตละปการศึกษาออกเปน  2  ภาคการศกึษาปกติ 
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      16.1.1  ภาคการศึกษาที่หน่ึง  (First  Semester)  มีเวลาเรียนไมต่ํากวา  

15  สัปดาห 

      16.1.2  ภาคการศึกษาที่สอง  (Second  Semester)  มีเวลาเรยีนไมต่ํากวา  

15  สัปดาห 

     นอกจากนั้น  จะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  (Summer  Session)  ตอจาก 

ภาคการศกึษาท่ีสองอีก  1  ภาคก็ได  โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา  6  สัปดาห  แตใหเพิ่มชัว่โมง 

การเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศกึษา 

ที่ไมบังคับ 

    16.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

     16.2.1  นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงคจะเรียนตามแบบฟอรม 

และหลักเกณฑที่กองทะเบียนและวัดผลกําหนดไว 

     16.2.2  ใหมีการลงทะเบียนรายวิชาทกุภาคการศกึษาและการลงทะเบียน 

ทุกครั้ง  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะลงรายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบัตร

ลงทะเบียนรายวิชา 

     16.2.3  นิสิตตองมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ 

ที่กําหนดพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมและสวนที่คางชําระ  (ถามี)  ใหเรียบรอยจึงจะถือวา 

การลงทะเบียนนั้นสมบูรณและนิสิตจะไดรับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชา 

ที่ไดลงทะเบียนไวแลวเทาน้ัน 

     16.2.4  นิสิตท่ีมาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล

กําหนดใหถือวามาลงทะเบียนชา  ตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ  ไป 

     16.2.5  นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนเรยีนรายวชิาภายใน  10  วันแรกของ 

ภาคการศกึษาปกติ  หรือ  7  วันแรกของภาคการศกึษาฤดูรอน  เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเปนกรณพีิเศษ  ท้ังระยะเวลาที่พนกําหนดไมนานเกิน

พอสมควรและชําระคาธรรมเนียมตามขอ  4) 

      ในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษเชนนี้  ถาเวลาเรียน

นับจากวันลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยูไมถึงรอยละ  80  ของภาคการศึกษานั้นก็ใหมีสิทธิเขาสอบ 

ในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนดวย  แตท้ังนี้ตองมเีวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาที่เหลือ 

     16.2.6  นิสิตท่ีไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่ง 

ที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอนจะตองลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด  หากไม

ปฏิบัติดังกลาว  มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนสิิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสถานภาพการเปน

นิสิตทันที 



 88 

     16.2.7  ถาไมเกินกําหนด  2  ปนับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนนิสิตกรณลีาพักการเรียน  กรณีไมลงทะเบียน  และกรณีโอนไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น  

มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตผูนั้นกลบัเขาเปนนิสิตใหมไดเม่ือมีเหตุอันสมควร  โดยใหถือระยะเวลาน้ัน

เปนระยะเวลาพักการศึกษา 

      ในกรณเีชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมทั้ง

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ท่ีคางชาํระ  (ถามี)  ดวย 

     16.2.8  นิสิตท่ีประสงคจะลงทะเบียนรายวิชานอกเหนือไปจากที่กําหนดไวตอง

ยื่นคาํรองเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีหรือผูอํานวยการวทิยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 

    16.3  จํานวนหนวยกิต 

     16.3.1  นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ยกเวนนิสิตคณะครุศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตร

ของคณะท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใช  สวนในภาคการศกึษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน   

10  หนวยกิต 

     16.3.2  นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ใหลงทะเบียนรายวิชา 

ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  และไมเกิน  15  หนวยกิต  สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียน

รายวชิาไมเกิน  6  หนวยกิต 

     16.3.3  นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

ใหลงทะเบียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

    16.4  การลงทะเบียนรายวิชาโดยไมกําหนดหนวยกิต 

     การใหสัญลักษณ  Au  ใหกระทําเฉพาะรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไว 

และแจงความจํานงในวันลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมกําหนดหนวยกิต  และไมประสงคจะใหมี 

การวัดผล 

    16.5  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

     16.5.1  นิสิตท่ีผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ  D  ใหถือวาสอบได 

ในรายวิชานั้น  ยกเวนในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองสอบใหไดสูงกวาระดับ  D 

      หากรายวิชาสอบตกเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรนิสิตจะตองลงทะเบียน

รายวชิานั้นสอบไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

      หากรายวิชาที่สอบตกเปนรายวิชาเลือกนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

ในรายวิชานั้นหรืออาจลงทะเบียนเรยีนวิชาอื่นแทนก็ได 

     16.5.2  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบไดสูงกวาระดับ  D  ไมมีสิทธิลงทะเบียน 

ในรายวิชานั้นอีกสวนรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนโดยไมรับหนวยกิต  (Audit)  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียน

อีกก็ได 
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    16.6  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

     16.6.1  การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  15  วันแรกของภาคการศกึษา

ปกติหรือภายใน  7  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน  โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารย

ที่ปรึกษา 

     16.6.2  การขอถอนรายวิชา  ตองไดรับอนุมัติจากผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา

ภายในเงื่อนไขและใหมีผลดังตอไปนี้ 

      1)  ถาขอถอนภายใน  15  วนัแรกของภาคการศกึษาปกติ  หรือ  7  วันแรก

ของภาคการศกึษาฤดูรอนหรือนิสิตท่ีถูกสั่งพักการศึกษา  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏสัญลักษณ  W  

ในระเบียน 

      2)  การขอถอนเม่ือพนกําหนด  15  วันแรก  แตยังอยูภายใน  45  วันแรก

ของภาคการศกึษาปกติ  หรือเม่ือพนกําหนด  7  วันแรกแตยังอยูภายใน  20  วันแรกของภาคการศกึษา

ฤดูรอน  ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้  

ตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ  80 

      3)  การขอถอนเม่ือพนกําหนดตามขอ  2)  นั้นจะกระทํามไิด  เวนแต

คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ   

ในกรณีเชนนี้  นิสิตจะไดรับสญัลักษณ  W  ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น 

      4)  การถอนซึ่งมิไดรบัอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ

คณะกรรมการประจําวิทยาลยั  ตามขอ  3)  นิสิตจะไดรับระดับ  F  ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณ

คาระดับเฉลี่ยดวย 

      5)  นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา  9  หนวยกิต 

ในการศึกษาภาคปกติไมได  เวนแตจะไดรบัอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ

ประจําวิทยาลัย 

  17.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียนไวในระเบียบมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2554   

ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน  2554  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย.  2558  :  เว็บไซต)   

    17.1  ระบบการศึกษา 

     การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแบงออกเปน  2  ประเภท  คอื

การศึกษาภาคปกติ  และการศึกษาภาคพิเศษ 
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      17.1.1  การศึกษาภาคปกติใชระบบทวิภาค  แบงเวลาการศึกษา 

ในหนึ่งปการศึกษาออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ  ไดแก  ภาคการศกึษาท่ี  1  และภาคการศกึษา 

ที่  2  แตละภาคการศกึษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห 

      17.1.2  การศกึษาภาคฤดรูอน  หมายถึง  การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปด 

ใหมีการเรียนการสอนตอจากภาคการศกึษาสุดทายของภาคการศกึษาปกติในปการศกึษานั้น ๆ   

       การศึกษาภาคฤดูรอนเปนการศึกษาที่เปดการเรยีนการสอนสําหรับ

นักศึกษาในระดับปรญิญาตรีของการศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี ้ การศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยโดยมีสัดสวนเทยีบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 

    17.2  การลงทะเบียนเรียน 

     17.2.1  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวชิา  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  ยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย  อาจไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรยีนได 

เปนกรณีพิเศษจากคณบดี / ผูอํานวยการ / หัวหนาศูนยการศึกษา / อาจารยประจําหลกัสูตร  ท้ังน้ี  

จะตองลงทะเบียนเรียนใหเรียบรอยภายใน  2  สัปดาหของภาคการศกึษานั้น ๆ  หรือ  1  สัปดาห 

ของภาคการศกึษาฤดูรอน 

     17.2.2  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ   

ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  การลงทะเบียนเรียนลาชา  การชาํระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ภายหลัง 

วันที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองเสียคาปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

     17.2.3  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยประจาํ

หลักสูตร  ถารายวิชาใดบังคับวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอน  ตองสอบรายวิชาท่ีตองศึกษากอนใหได   

หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรณีพิเศษ  จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

    17.3  จํานวนหนวยกิต 

     17.3.1  นักศึกษาภาคปกติตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  สาํหรับ

การศึกษาภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  สาํหรับการลงทะเบียนเรียน 

ไมเต็มเวลา  ยกเวนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย  ท้ังนี้  ตองไดรับอนมุตัิจากคณบดี 

หรือผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูไดรับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัย 

     17.3.2  นักศึกษาวิทยาทัณฑตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  15  หนวยกิต  และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรยีนไดไมเกิน  

6  หนวยกิต 

     17.3.3  ในกรณีท่ีนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาใด  จะตอง 

ยื่นคาํรองขอลาพักการเรียนเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา  พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมภายใน  30  วัน  

นับจากวันเปดภาคการศกึษา  มิฉะนั้นอาจถูกตัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
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    17.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมในจํานวน

หนวยกิตตามหลักสูตร 

     17.4.1  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  

(Audit)  ได  โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย  อาจารยประจําหลักสูตร 

และผูไดรับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัยและชําระคาหนวยกิตหรือคาธรรมเนียมตามปกติ 

     17.4.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  ไมบังคับ 

ใหนักศึกษาสอบและไมมีผลการเรยีน  การบันทึกรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนเปนพิเศษในชอง 

ผลการเรียนจะบันทึก  “AUD”  เฉพาะผูที่มเีวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด

ของรายวิชาน้ัน 

     17.4.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรยีนวิชา 

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได  แตผูน้ันจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาวิชาการ

กําหนด  และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

    17.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     17.5.1  ในรายวิชาที่มีการประเมินผลวาสอบได  นักศึกษาไมมีสิทธ์ิ 

ลงทะเบียนเรยีนซ้ําในรายวิชานั้นอีก  ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาสอบไดจาํนวนหนวยกิตครบทุกวิชา

ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง  2.00  และตองเปนรายวิชาที่สอบ 

ไดคาระดับคะแนนต่ํากวา  2.00  เทานั้น 

     17.5.2  นักศึกษาที่สอบรายวชิาศาสนาบังคบัหรือรายวิชาเอก  ไดระดับคะแนน

ต่ํากวา  C  จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้าํอีกจนกวาจะสอบไดรับคะแนน  C  ขึ้นไป   

สวนรายวิชาอ่ืนที่ไมใชรายวชิาบังคบัและนักศึกษาสอบไดระดับคะแนน  F  สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ํา

หรือจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาอื่นแทนก็ได 

     17.5.3  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรยีนแทนจะตองไดรับอนุมัติจากคณบดี / 

ผูอํานวยการ / หัวหนาศูนยการศึกษา / อาจารยประจําหลกัสูตรและตองนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชา 

ที่ลงทะเบียนเรียนไปรวมในการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

    17.6  การขอลด  ขอเพิ่ม  และขอเพิกถอนรายวิชา 

     17.6.1  การขอลด  ขอเพิ่ม  หรือขอเพิกถอนรายวิชาตองไดรับอนุมัติ 

จากคณบด ี โดยความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  อาจารย 

ที่ปรึกษา  และนาํความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยประจํารายวิชา

มาประกอบการพิจารณาแลวแจงใหนายทะเบียนทราบ 

     17.6.2  การขอลด  หรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนใหกระทําไดภายใน   

2  สัปดาหแรกของภาคการศกึษา  หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศกึษาฤดูรอน  และรายวิชา 

ที่ขอลดนั้นจะไมบันทึกในใบรายงานผลการศกึษา 
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     17.6.3  การขอลดรายวิชา  การขอเพิ่มรายวิชา  จะตองไมขัดกับจํานวนหนวยกิต 

     17.6.4  การขอเพิกถอนรายวชิา 

      1)  การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในสัปดาหที่  9   

ของภาคการศกึษาหรือภายในสัปดาหที่  3  ของการศึกษาภาคฤดูรอน  รายวิชาที่เพิกถอนนั้น 

จะบันทึกสัญลักษณ  W  ในใบรายงานผลการศึกษา 

      2)  การขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดจะกระทํามิได   

เวนแตจะขอเพิกถอนทุกรายวชิาในภาคการศึกษานั้น  โดยยื่นคํารองขอเพิกถอนกอนวันสอบไลวันแรก

ประจําภาคการศกึษา  เปนเวลาไมนอยกวา  2  สัปดาห  หรือไมนอยกวา  1  สัปดาหของการศึกษา

ภาคฤดูรอน  ท้ังนี้ตองไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี 

  18.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557   

ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  2557  โดยมีรายละเอียดที่สําคญั  ดังนี้  (กองทะเบียน 

และประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  2557  :  61 - 81) 

    18.1  ระบบการศึกษา 

     18.1.1  ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษา

ปกติ  หนึ่งภาคการศกึษาปกติมีเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา 

ภาคการศกึษาพิเศษโดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทยีบเคยีงกันได 

กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

     18.1.2  ระบบไตรภาค  หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศึกษาปกติ

รวมภาคการศึกษาพิเศษ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 

     18.1.3  มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง   

หรือรูปแบบผสมผสาน  โดยการจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

กับแตละหลักสูตร  ทั้งนี้  จะตองจัดใหไดเนื้อหาสมดุลกับจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร  โดยเทียบได

ตามการคิดหนวยกิตและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    18.2  การลงทะเบียนเรียน 

     18.2.1  นิสิตทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียน  และชาํระเงินตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย  วาดวยการเก็บเงนิคาหนวยกิต  คาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   

ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     18.2.2  นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กําหนดจะตองชําระ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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     18.2.3  เม่ือพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาต 

ใหนิสิตลงทะเบียนเรยีน  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

     18.2.4  ในรายวิชาใดที่หลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือบุ

รพวิชา  นสิิตตองลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาหรือบุรพวิชาท่ีกําหนดไวกอน  เวนแตไดรับอนุมัติจาก

คณบดี  จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรยีนในรายวิชานั้นได 

     18.2.5  นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติจะตองลาพักการเรียน  

มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนสิติ 

     18.2.6  คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแล 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

     18.2.7  วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

    18.3  จํานวนหนวยกิต 

     18.3.1  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา

ละไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สวนในภาคการศึกษาพิเศษไมต่ํากวา   

3  หนวยกิต  และไมเกิน  15  หนวยกิต 

     18.3.2  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองลงทะเบียนเรียนเกินกวา 

ที่ไดกําหนด  นิสิตตองยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี  แตเพิ่มไดไมเกินภาคการศึกษาละ  3  หนวยกิต 

     18.3.3  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนดจะกระทําได

กรณีที่นิสิตจะจบหลักสูตร  และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตตํ่ากวาเกณฑ 

ที่กําหนดไว  หรือกรณีอื่น ๆ  ตองไดรบัอนุมัติจากอธิการบดี 

    18.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

     18.4.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต  หมายถึง   

การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษา  และจํานวน 

หนวยกิตตามหลักสูตร  ไมบังคับใหนิสิตสอบและมีผลการเรียนเปน  AU 

     18.4.2  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได  เมื่อไดรับ 

ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน  และใหนิสิตระบุในการลงทะเบียนดวยวาเปน 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต 

     18.4.3  การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตใหลงในชองผลการเรียน

รายวชิาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตเฉพาะผูท่ีมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมด

ของรายวิชาน้ัน 

     18.4.4  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่มิใชนิสิตเขาเรียนบางรายวิชาได  

แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



 94 

    18.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า  หรือเรยีนแทน 

     18.5.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D  หรือ  D+  นิสิต

อาจลงทะเบียนเรียนซ้ําได  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     18.5.2  รายวิชาเลือกที่นิสิตไดรับระดับคะแนนตัวอักษร  F  นิสิตจะตอง

ลงทะเบียนเรยีนซ้ําหรือจะเลือกเรยีนรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนกันได  และรายวิชา

เลือกเสรีนิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได  โดยตองไดรบัอนมุตัิจากคณบดี 

     18.5.3  นิสิตท่ีสอบไดระดับคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  ในรายวิชาใด  

เมื่อไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชาน้ัน  และไดรับคะแนนตัวอักษรสูง

กวาเดิม  ผลการศึกษาในรายวิชาที่เคยไดรับคาคะแนนตัวอักษร  D+  D  หรือ  F  จะถูกเปลี่ยนเปน

ตัวอักษร  R  ในใบแสดงผลการศึกษา  เม่ือนิสิตไดลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรยีนแทนในรายวชิานั้น 

     18.5.4  นิสิตท่ีไดผลการประเมินตัวอักษร  U  ในรายวิชาใดจะปรากฏตวัอักษร  

U  ในใบแสดงผลการศึกษา  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกวาจะไดผล

การประเมินตัวอักษร  S  และตัวอักษร  U  จะถูกเปลี่ยนเปนตัวอักษร  R  ในใบแสดงผลการศึกษา 

เมื่อนิสิตไดลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 

    18.6  การเพิ่ม  หรือถอนรายวิชา 

     การเพ่ิม  หรือถอนรายวิชาใหนสิิตทํารายการผานระบบสารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

  19.  มหาวิทยาลัยมหิดล 

   มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  2552   

ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  2552  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2558  :  เว็บไซต)   

    19.1  การจัดการศึกษา 

     19.1.1  ระบบทวิภาค  ปการศกึษาหนึ่ง ๆ  แบงออกเปน  2  ภาคการศกึษา

ปกติ  คือ  ภาคการศกึษาที่  1  และภาคการศึกษาที่  2  โดย  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา

ไมนอยกวา  15  สัปดาห  ซึ่งอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจาํเปน 

ของแตละคณะและใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับ 

ภาคการศกึษาปกติ 

     19.1.2  ระบบไตรภาค  ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  แบงออกเปน  3  ภาคการศึกษา

ปกติ  คือ  ภาคการศกึษาที่  1  ภาคการศึกษาที ่ 2  และภาคการศึกษาที่  3  โดย  1  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห  ซึ่งอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัด
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ไดตามความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวน

เทียบเคยีงกันไดกับภาคการศกึษาปกติ 

     19.1.3  ระบบอ่ืน  คณะอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน  ซึ่งตองแสดงรายละเอียด

เก่ียวกับระบบนั้นในหลักสูตรใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจาํนวนหนวยกิตท่ีเทียบเคียงได 

กับระบบทวิภาค  หรือระบบไตรภาค   

    19.2  การลงทะเบียนเรียน 

     19.2.1  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา  และจํานวนหนวยกิต 

ที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   

     19.2.1  นักศึกษาที่ตองการเรยีนมากกวา  1  หลักสูตร  สามารถลงทะเบียน 

ในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดได  และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว  จะไดรับ

อนุมัติปริญญาของหลักสูตรนั้น  ทั้งนี้  ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรทุกหลักสูตรตองไมเกิน   

8  ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรกเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี

    19.3  จํานวนหนวยกิต 

     19.3.1  การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรยีนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  

และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ

ตอเม่ือนักศึกษาดําเนินการไดครบข้ันตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

     19.3.2  หากคณะใดมีเหตุผลและความจาํเปน  อาจใหมีการลงทะเบียนเรียน 

ที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนได  ทั้งน้ี  ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐาน 

และคุณภาพการศึกษา  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 

    19.4  การให  AU  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาแจงความจํานง 

เขารวมศึกษา  โดยไมนับหนวยกิต  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการ  ไมนอยกวารอยละ  80 

    19.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     19.5.1  รายวิชานั้นไดสัญลักษณ  F  หรือ  W  หรือ  U  หรือคณะกรรมการ

ประจําคณะ  หรือผูที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา   

กรณีที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได  หรือ 

     19.5.2  นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว  เพ่ือแกไขผล

การศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา   

และอาจารยที่ปรึกษา   

     19.5.3  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน

ซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซ้ําไดอีกไมเกิน  2  ครั้ง  ยกเวนกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาต 

ใหลาพักการศกึษา  (กรณทีี่มหาวิทยาลัยกําหนด) 
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    19.6  การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 

     นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยประจาํหลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี  หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑ

การพิจารณาอนุมัติ  ดังตอไปนี้ 

      19.6.1  การขอเพิ่มรายวิชา  จะตองดําเนินการภายใน  2  สัปดาห 

นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน  สาํหรับรายวิชา 

ที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศกึษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริม่การศึกษา 

ในรายวิชานั้น 

      19.6.2  การขอลดรายวิชา  รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผล

การศึกษาและไมนับครั้งในการลงทะเบียน  หากดาํเนินการภายใน  2  สัปดาห  นับจากวันเปด 

ภาคการศกึษาปกติ  หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศกึษาฤดูรอน  สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอน

พรอมกับการเปดภาคการศึกษาใหขอลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 

      19.6.3  การขอถอนรายวิชา  ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่  2  นับจาก 

วันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน  หรือหลังสัปดาหแรก 

นับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาท่ีเปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จนถึง

หนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุดรายวชิานั้น  รายวิชาที่ถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้ง 

ในการลงทะเบียนเรียน 

       ทั้งนี้  การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเพิ่ม  ลด  และถอนรายวิชา  คณบดี

หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 

  20.  มหาวิทยาลัยแมโจ 

   มหาวิทยาลัยแมโจ  ไดกาํหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยแมโจ  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2556  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  

2556  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยแมโจ.  2558  :  เว็บไซต)   

    20.1  ระบบการศึกษา 

     การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศึกษา  แบงออกเปน  

2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  ถามีการจัด

การศึกษาภาคการศกึษาฤดูรอน  ภาคการศึกษาฤดูรอนมีระยะเวลาไมนอยกวา  6  สัปดาห  แตเพิ่ม

ชั่วโมงเรียนใหเทากับภาคการศึกษาปกติ  เก่ียวกับการศึกษาภาคฤดูรอน  นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไว

ในขอบังคับนี้ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใชระบบอื่น  เชน  

ไตรภาค  หรือจตุรภาค  ใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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    20.2  การบันทึกรายวิชาเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 

     การบันทึกรายวิชาเรียน  หมายถึง  การที่นักศึกษาจะตองบันทึกรายวิชา 

ที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนเขาสูระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  สวนการลงทะเบียนเรยีน  

หมายถึง  การชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามหลักฐานการบันทึกรายวิชาเรยีนนั้น 

      20.2.1  นักศึกษาตองทําการบันทึกรายวิชาเรียนที่ประสงคจะลงทะเบียน

เรียนตามวันและเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      20.2.2  การบันทึกรายวิชาเรยีนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมีผลดังนี้ 

       1)  นักศึกษาที่ไมบันทึกรายวิชาเรียนใหแลวเสร็จภายในเวลา  10  วัน

นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ  โดยไมแจงใหมหาวิทยาลยัทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา  

จะตองหมดสภาพการเปนนักศึกษา  เวนแตจะมีเหตุจําเปนโดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงาน  และไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสาํนักบรหิารและพัฒนาวิชาการ  ท้ังนี้  ไมนับ 

ภาคการศกึษาฤดูรอน 

       2)  สําหรับการศกึษาภาคฤดูรอนมหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเมื่อพนกําหนด  5  วัน  นับจากวันเปดภาคการศกึษาฤดูรอน  เวนแตจะมีเหตุผลจําเปน 

และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 

      20.2.3  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของหลักสูตร  โดยไดรับการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาในการลงทะเบียน  ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด   

      20.2.4  การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม 

ตาง ๆ  ตอมหาวิทยาลัยแลว 

      20.2.5  รายวชิาใดท่ีกําหนดใหมีรายวิชาบังคับกอน  นักศึกษาจะตองสอบ

ผานรายวิชาบังคับกอนแลวจึงจะลงทะเบียนรายวิชานั้นได  มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนรายวิชานั้น

เปนโมฆะ 

      20.2.6  นักศึกษาปกติและนักศึกษานอกเวลาไมสามารถลงทะเบียนเรียน

รวมกันได 

      20.2.7  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  ท่ีมีชวงเวลาการเรียนการสอนตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดซ้ําซอนกัน  มหาวิทยาลัยจะใหระดับคะแนน  F  ทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียน

ซ้ําซอนกัน 

      20.2.8  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาปกติ   

ถาภาคการศกึษาปกติใดไมไดลงทะเบียน  เพราะไดรบัอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา  

หรือไมมีรายวิชาที่ตองลงทะเบียน  จะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาไวภายใน  30  วัน  นับจาก

วันเปดภาคการศกึษาปกตินั้น 
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      20.2.9  หากนักศึกษาไมดาํเนินการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไว  จะตองหมดสภาพการเปนนักศึกษา 

      20.2.10  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  ที่ผิดเงื่อนไขในหลักสูตรหรือ

ขอบังคับนี้ให  ถือวาการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน ๆ  เปนโมฆะ 

    20.3  จํานวนหนวยกิต 

     20.3.1  ในภาคการศกึษาปกติ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา  

9  หนวยกิต  แตไมเกิน  22  หนวยกิต  และไมเกิน  25  หนวยกิต  สาํหรับผูท่ีจะจบการศึกษา 

ในภาคการศึกษานั้น  ในภาคการศกึษาฤดูรอน  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

      กรณีท่ีมีความจําเปนตองลงทะเบียนรายวิชานอยกวา  9  หนวยกิต 

ในภาคการศึกษาปกติใด ๆ  นกัศึกษาจะตองย่ืนคํารองชี้แจงเหตุผลขออนุมัติตอผูอํานวยการสาํนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ 

     20.3.2  หากปรากฏวามีการลงทะเบียนรายวิชาเกินกวาท่ีกาํหนดไวในแตละ

ภาคการศกึษา  มหาวิทยาลัยจะยกเลิกรายวิชาท่ีไดรับคะแนนและจํานวนหนวยกิตสูงสดุออกตามลําดบั 

    20.4  การลงทะเบียนเขารวมศึกษา 

     นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ  เพื่อการเพิ่มพูนความรู

ไดโดยอาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ  อนุญาต  โดยนักศึกษายื่นหลักฐานตอมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ

ภายใน  10  วัน  นับแตวันเปดภาคการศกึษา  ท้ังนี้  นักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น ๆ  

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาจะไดรับอักษร  V  (Visitor) 

     กรณีการลงทะเบียนเรียนโดยไดรับการประเมินผลเปนอักษร  S  หรือ  U  

นักศึกษาจะตองย่ืนขออนุญาตตอมหาวิทยาลัยใหแลวเสรจ็ภายใน  10  วันนับแตวันเปดภาคการศกึษา 

    20.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     20.5.1  รายวิชาใดท่ีเคยไดระดับคะแนน  C  หรือสงูกวา  นักศึกษา 

จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกไมได 

     20.5.2  รายวิชาใดท่ีไดรับระดับคะแนน  F  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีน

ซ้ําจนกวาจะไดรับระดับคะแนนท่ีสูงกวา  เวนแตรายวิชานัน้เปนรายวิชาที่อยูในกลุมวิชาที่หลักสูตร

กําหนดใหสามารถเลือกแทนได  ถารายวิชานั้นเปนวชิาเลือก  อาจเลือกลงทะเบียนเรยีนรายวิชาอื่น 

แทนได 

    20.6  การเพิ่ม  การเปลี่ยน  และการถอนรายวิชา 

     20.6.1  การเพิ่ม  และการเปลี่ยนรายวิชา  จะกระทาํไดตอเม่ือไดลงบันทึก

รายวชิาเรียนภายในกําหนดเวลาแลว  ท้ังนี้  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  10  วันนับรวม

วันหยุดราชการของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน  5  วัน  ของการศกึษาภาคฤดูรอนนับจาก 
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วันเปดภาคการศกึษา  โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา 

และอาจารยประจาํวิชา  พรอมทั้งยื่นหลักฐานการอนุมัตินั้นตอมหาวิทยาลัย 

     20.6.2  การถอนรายวิชาที่ไดรับอักษร  W  ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษา  และไดรับการอนุมัติจากอาจารยประจาํวิชา  โดยยื่นหลักฐานการอนุมัติตอมหาวิทยาลัย 

      1)  การถอนรายวิชาภายใน  10  วันของภาคการศกึษาปกติ  หรือภายใน   

5  วันของภาคการศกึษาฤดูรอน  นับจากวันเปดภาคการศกึษา  รายวิชาที่ขอถอนน้ันจะไมปรากฏผล 

ในระเบียนการศกึษา 

      2)  การถอนรายวิชาภายหลัง  10  วัน  แตไมเกิน  85  วัน   

ของภาคการศกึษาปกติ  นับจากวันเปดภาคการศึกษา  รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไดรับอักษร  W 

      3)  การถอนรายวิชาภายหลัง  85  วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  

หรือภายหลัง  5  วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนจะกระทํามิได 

  21.  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

   มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2542  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  27  เมษายน  2542  และขอบังคับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  วาดวยการศึกษาชั้นปรญิญาตรี  

(ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2552  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  16  กุมภาพันธ  2552  โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ  

ดังนี้  (มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง.  2557  :  13 - 42)   

    21.1  ระบบการศึกษา 

     21.1.1  ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค  ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  แบงออกเปน  

2  ภาคการศึกษา  (Semester)  ปกติ  ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ  คือ  ภาคการศึกษาตน  และ 

ภาคการศกึษาปลาย  ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  รวมสอบ

ประเมินผลประจาํภาคการศึกษา  1  สัปดาห  และอาจมีภาคฤดูรอน  (Summer  Session)  ตอจาก

ภาคการศกึษาปลายอีก  1  ภาคก็ได  โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  6  สัปดาห  ทัง้นี้ตอง 

มีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชา  เทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

     21.1.2  เวลาการศกึษา  1  ปการศกึษา  หมายถึง  2  ภาคการศึกษาปกติ  

หรือ  2  ภาคการศกึษาปกติกับ  1  ภาคฤดูรอน 

    21.2  การลงทะเบียนเรียน 

     21.2.1  นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียน

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสทิธ์ิการเขาเปนนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 
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     21.2.2  นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนและศึกษาในภาคการศึกษานั้น  และเมื่อพนกําหนด   

2  สัปดาหแรกของภาคการศกึษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียนจะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 

     21.2.3  นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กําหนดจะตอง 

ลาพักการศึกษาตอมหาวิทยาลัย  และจะตองชาํระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  มิฉะนั้น 

จะพนจากสถานภาพการเปนนักศึกษา 

     21.2.4  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

และใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย 

     21.2.5  การกําหนดวัน  วิธีการลงทะเบียนเรียน  และรายวิชาที่เปด 

ใหลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    21.3  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรได  มีดังนี้ 

     21.3.1  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  ไมต่ํากวา   

9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สวนในภาคฤดูรอน  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรยีนไดไมเกิน   

9  หนวยกิต 

     21.3.2  ในกรณีท่ีนักศึกษาจะจบหลักสูตรและเหลือรายวิชาตามหลักสูตร 

มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนดไว  หรือในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด

ต่ํากวาที่กาํหนดไว  ใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาจาํนวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวได  โดยสาํนักวิชาที่นักศกึษา 

แจงรายชื่อนกัศึกษาดังกลาวตอศนูยบริการการศึกษา 

     21.3.3  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุอันสมควรตองลงทะเบียนตํ่ากวา  9  หนวยกิต  

หรือเกินกวา  22  หนวยกิต  แตไมเกิน  24  หนวยกิต  ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

    21.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตรหรือเปนผูรวมฟง

การบรรยาย 

     21.4.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร   

และนักศึกษาไมขอรับผลการประเมินเปนตามลําดับขั้น  ใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาของการเพิ่ม

รายวชิา  โดยการย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษา  ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย 

ที่ปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอน  ทั้งน้ี  จาํนวนหนวยกิตทั้งหมดใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

     21.4.2  การลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมฟงการบรรยาย  (Visitor)  ใหเปน 

ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    21.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า  และการเลือกเรียนรายวชิาอื่นแทน 

     21.5.1  นักศึกษาที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคบัจะตอง 

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นซ้าํอีกจนกวาจะไดรับ  A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 
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     21.5.2  นักศึกษาที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียน

รายวชิานั้นซ้าํอีกหรือไมก็ได 

     21.5.3  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดรบั  D  หรือ  D+   

อีกก็ได  การลงทะเบียนเรียนดังกลาวนี้  เรียกวา  “การเรียนเนน” 

    21.6  การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 

     21.6.1  การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน  2  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษา  หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน 

     21.6.2  การขอลดรายวิชาจะกระทําไดภายใน  5  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  

หรือภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคฤดรูอน  และรายวิชาที่ขอลดนี้จะไมบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

     21.6.3  การขอถอนรายวิชา  จะกระทําไดหลังจาก  5  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษา  แตไมเกิน  10  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  หรือหลังจาก  2  สัปดาหแรก 

ของภาคฤดูรอน  แตไมเกิน  4  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  และรายวิชาที่ขอถอนนั้นจะบันทึกลงใน 

ใบแสดงผลการศึกษา  โดยใหสัญลักษณ  W 

     21.6.4  การขอเพิ่มและขอลดรายวิชา  จะกระทาํไดโดยไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา  สวนการขอถอนรายวิชาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี  โดยไดรับ

ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวชิานัน้มาประกอบการพิจารณา 

     21.6.5  การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชานั้น  จํานวนหนวยกิตเรียน 

ที่เหลือจะตองเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  22.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  วาดวยการศกึษาชัน้ปริญญาตรี  พ.ศ.  2551  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2551  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยรามคาํแหง.   

2558  :  เว็บไซต)   

    22.1  ระบบการศึกษา 

     22.1.1  มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค  (Semester  System)  

โดยแบงเวลาศึกษาในปการศึกษาหนึ่งออกเปน  2  ภาคการศกึษาปกติ  คือ  ภาค  1  (First  

Semester)  และภาค  2  (Second  Semester)  และภาคฤดูรอน  (Summer  Session)  ภาค  1  

และภาค  2  ใชเวลาภาคละ  18  สัปดาห  (เรียนในชั้น  16  สัปดาห  กับสอบไล  2  สัปดาห)   

และภาคฤดูรอน  เวลา  8  สัปดาห  (เรียนในชั้น  7  สัปดาห  กับสอบไล  1  สปัดาห) 

     22.1.2  มหาวิทยาลัยอํานวยการศกึษาดวยระบบสหวิทยาการ  

Interdisciplinary  System)  คณะใดหรือภาควิชาใด  มีหนาที่เก่ียวกับสาขาวิชาใด  ก็จะอํานวย 
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การศึกษาและวิจัยในสาขาวิชาน้ัน ๆ  แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  คณะหรือภาควิชาตาง ๆ   

จะไมเปดสอนกระบวนวิชาซ้ํากัน 

     22.2.3  สาขาวิชาตาง ๆ  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย  แบงการสอนออกเปน

กระบวนวิชา  (Course)  กระบวนวิชาหนึ่ง ๆ  กําหนดเนื้อเรื่องมากนอยเปนจํานวนหนวยกิต  

(Semester  Credit)  และทาํการสอนกระบวนวิชาหนึ่ง ๆ  เสรจ็สิ้นในเวลา  1  ภาคการศึกษา 

    22.2  การลงทะเบียนเรียน 

     22.2.1  นักศึกษาแตละคนมีอาจารยที่ปรึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะ

แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานั้น  มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งและมอบหมายอาจารยหรือบุคคลอ่ืนใหทาํหนาที่

แนะนําปรึกษาการเรียน  ตักเตือน  และดูแล  ความประพฤตินักศึกษาก็ได 

     22.2.2  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา   

ในการลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองใชเอกสารตาง ๆ  สําหรับลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  สวน  วัน  เวลา  และสถานที่  ใหเปน  ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     22.2.3  นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษากอนหรือไมก็ได  เวนแต  นักศึกษาชั้นปท่ี  1  ซึ่งสมัครเขาเปนนกัศึกษาดวยตนเองตอง

ปรึกษา  และไดรับความเห็นชอบ  จากอาจารยท่ีปรึกษาหรือผูที่มหาวิทยาลัย  มอบหมายกอน   

จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่  1  ภาค  1  ได 

     22.2.4  กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่ง ๆ  ไมถึง  10  คน  

มหาวิทยาลัย  อาจประกาศงด  สอนกระบวนวิชานั้นก็ได 

     22.2.5  มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด  นักศกึษาที่ไดลงทะเบียน

เรียนวิชานั้นไวมีสิทธ ิ ขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน 

     22.2.6  นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาใดซ้ําไว  เพราะยังไมรู 

ผลการสอบของภาคกอน  ตอมารูผลสอบได  นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงนิคาลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชานั้นเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวนได 

     22.2.7  นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาใดซ้ําไว  เพราะยังไมรู 

ผลการสอบของภาคกอน  ตอมารูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร  นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิขอคืนเงิน

คาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเปนราย  หนวยกิตเต็มจํานวน  คาบริการลงทะเบียน  ไมตรงตาม

วันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและคาบํารุงมหาวิทยาลัยไดการขอคืนเงินตองดําเนินการภายในภาคการศกึษา

ที่ไดชําระเงินนั้นไว 

    22.3  จํานวนหนวยกิต 

     นักศึกษาจะลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาปกติไดภาคละไมเกิน   

24  หนวยกิต  สวนในภาค  ฤดูรอนใหลงทะเบียนเรยีนไดไมเกิน  12  หนวยกิต  ในกรณีที่นักศึกษา 

ขอลงทะเบียนเรยีนเกินกวาที่กําหนดไวในวรรคแรกคณบดีหรือผูท่ีไดรบัมอบหมายจากคณบดี   
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อาจอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  30  หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ  และไมเกิน  18  หนวยกิต

ในภาคฤดูรอน  การอนุมัตินี้ใหลงนาม  อนุมัติในแบบคํารองหรือเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    22.4  การสอบซอม 

     22.4.1  กรณีที่ไมผานการวัดและประเมินผลการศกึษา  มหาวิทยาลัยจัดใหมี

การสอบซอมหนึ่งครั้ง  ตอภาคเรียนปกติโดยผูมีคุณสมบัติคือเปนนักศึกษาที่สอบตกในภาคปกติ  หรือ

ภาคฤดูรอน  การใชสิทธิใหเปนไปตาม  เงื่อนไขดังนี้ 

     22.4.2  กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค  1  ของภาคปกตินักศึกษาที่จะใชสิทธิ

สอบซอมตองดําเนินการ  ลงทะเบียนและสอบซอมในภาค  2  ของปการศึกษาเดียวกันนั้น   

สวนกระบวนวิชาที่สอบตกในภาค  2  ของภาคปกติ  หรือภาคฤดูรอน  นักศึกษาที่จะใชสิทธิ์  สอบซอม

ตองดําเนินการลงทะเบียนและสอบซอมในภาค  1  ของปการศกึษา  ถัดไปเทานั้น  เมื่อนักศึกษาไดใช

สิทธิสอบซอมไปแลวถือวาสิทธิในการสอบซอมสิ้นสุดลง 

     22.4.3  การลงทะเบียนสอบซอมดําเนินการตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และตองไมลงทะเบียน  สอบซอมกระบวนวิชาที่มีการสอบซ้ําซอนในวันเวลาเดียวกัน  เวนแตไดแจงขอ

จบการศกึษาของภาคนั้น 

     22.4.4  การวัดผลสอบซอมนั้นผลการสอบไดใหรายงานผลในภาคที่มีสิทธิสอบ

ละนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซอมไวแลว  มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใด ๆ 

     22.4.5  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง 

ใหนับเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว  โดยใหนับหนวยกิตท่ีมีคาระดับคะแนนมากท่ีสุด   

หากกระบวนวิชานั้นมีคาระดบัคะแนนท่ีเทากัน  ใหนับคาระดับคะแนนครั้งสุดทายเปนหนวยกิตสะสม 

     22.4.6  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาใดท่ีระบุวาเปน

กระบวนวิชาที่เทียบเทากัน  แมจะไมมีการเปลี่ยน  หลักสูตรใหมก็ตาม  ใหนับกระบวนวิชาใดกระบวน

วิชาหนึ่งเทานั้นเปนหนวยกิตเพื่อใหครบหลักสูตร 

     22.4.7  ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบและไมไดแจงเหตุผลลวงหนาไวเปน 

ลายลักษณอักษรกอนการสอบไลในกระบวนวิชาใด  นักศึกษาผูน้ันจะไดอักษรระดับคะแนน  F   

ในกระบวนวิชาน้ัน 

     22.4.8  ใบรับรองผลการศึกษาสาํหรับนักศึกษาสําเร็จการศกึษา  จะแสดง

เฉพาะกระบวนวิชาท่ีนักศึกษา  สอบไดตลอดหลักสูตรเทานั้น  สําหรับใบรับรองผลการศึกษาของ

นักศึกษาซึ่งยังศึกษาไมครบหลักสูตรจะแสดงผลสอบ  ไดและสอบตกตลอดระยะเวลาทีอ่ยูในระหวาง

การศึกษา 

    22.5  การบอกเลิกกระบวนวิชา 

     22.5.1  นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนไปแลวจะบอกเพิ่ม  หรือบอกเลิก  หรือ 

บอกเปลี่ยนแปลงใด ๆ  อีกไมได  ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 
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ที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น  ใหขอคาหนวยกิตคืนหรือขอเปลี่ยนไป 

ลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาอ่ืนแทน  ซึ่งอาจตองเสียเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนถาหนวยกิต  ไมเทากัน 

     22.5.2  การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ไดลงทะเบียนเรยีนซ้ําไว  เพราะยังไมรู 

ผลการสอบของภาคกอน  และเพิ่งรูผลวาสอบไดจะบอกเลิกไดตลอดภาคการศึกษานั้น ๆ  โดยไดรับเงิน 

คาหนวยกิตคืนดวย 

     22.5.3  นักศึกษาผูใดขาดสอบ  หรือไมสงงานท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

ในกระบวนวิชาใดท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวแลว  นักศึกษาผูน้ันจะไดอักษรระดับคะแนน  F  ในกระบวน

วิชานั้น 

     22.5.4  นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและแจงจบในภาคใดแลวจะไมสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนในภาคถัดไปได  เวนแตยังไมทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสูตรนั้น  ท้ังนี้เมื่อสภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  ในภาคใดแลวใหถือวาการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปนั้น

เปนโมฆะ  และใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้น  สวนคาธรรมเนียมการศึกษา  คาลงทะเบียนเรียน 

และคาบํารุงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  23.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2555  ซึ่งประกาศ   

ณ  เดือนมีนาคม  2555  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.  2557  :   

316 - 324) 

    23.1  ระบบการศึกษา 

     23.1.1  เปนระบบไตรภาค  (Trimester  System)  โดยหน่ึงปการศึกษา 

แบงออกเปน  3  ภาคการศกึษา  มีระยะเวลาไมนอยกวา  12  สัปดาห 

     23.1.2  เปนระบบการศึกษาที่จะตองจัดใหมีการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการตามกระบวนการ  สหกิจศึกษาหรือเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนด  อยางนอย   

1  ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร 

    23.2  การลงทะเบียนเรียน 

     23.2.1  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนภายใน  1  สัปดาหนับตั้งแตวันเปด 

ภาคการศกึษา  และการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศกึษาภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

      1)  นกัศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก  หากไมชาํระคาธรรมเนียม

การศึกษาภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด  จะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษาและจะถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียน 
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      2)  สาํหรับนักศกึษาที่กําลังศึกษาอยูและไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนด  

ตองยื่นคํารองลาพักการศึกษาตอมหาวิทยาลัยภายใน  2  สปัดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษา   

และตองชําระคารักษาสถานภาพเปนนักศึกษา  มิฉะนั้นจะพนจากสภาพการเปนนักศึกษา 

     23.2.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร   

และนักศึกษาไมขอรับการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น  ใหกระทําไดภายใน

กําหนดเวลาของการเพิ่มรายวิชา  โดยการย่ืนคาํรองตอศูนยบรกิารการศึกษา  ซึ่งจะตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากอาจารยผูสอน  ทั้งนี้  จํานวนหนวยวิชา 

ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

     23.2.3  กําหนดวัน  วิธีการลงทะเบียนเรยีน  และรายวิชาที่เปดให 

ลงทะเบียนเรยีนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     23.2.4  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา  เชน  

ตองผานรายวิชาบางรายวิชากอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ  การลงทะเบียนท่ีผิด

เงื่อนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น 

    23.3  จํานวนหนวยวิชา 

     นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

และจํานวนหนวยวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได  มีดงันี ้

      23.3.1  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ   

ไมนอยกวา  2  หนวยวิชา  และไมเกิน  6  หนวยวิชา 

      23.3.2  ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุอันสมควรตองลงทะเบียนต่ํากวา   

2  หนวยวิชา  ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ยกเวนกรณีท่ีนักศึกษาจะจบหลักสูตรและรายวิชา 

ที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยวิชาต่าํกวา  2  หนวยวิชา 

    23.4  การลงทะเบียนเปนผูรวมเรียน 

     23.4.1  จํานวนหนวยวิชาท่ีลงทะเบียนเปนผูรวมเรียนใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

     23.4.2  การให  AU  จะกระทําไดในรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติ 

ใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรยีน  โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมด   

ถาหากไมเปนไปตามนั้น  จะไมบันทึกรายวิชานั้นลงในใบแสดงผลการศกึษา 

    23.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้าและการเลือกเรียนรายวิชาที่แทน 

     23.5.1  นักศึกษาที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคบัจะตอง 

ลงทะเบียนเรยีนน้ันซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ  A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 

     23.5.2  นักศึกษาที่ไดรับ  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาวิชาเลือก 

จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกหรือไมก็ได 
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     23.5.3  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดรบั  D  หรือ  D+   

อีกก็ได 

     23.5.4  ในกรณีการลงทะเบียนเรียนซ้ํา  ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับ

ขั้นที่ไดรับครั้งสุดทายสําหรับคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย 

    23.6  การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา  และการเปลี่ยนกลุมเรยีน 

     23.6.1  การขอเพิ่มรายวิชาและการเปลี่ยนกลุมเรียนจะกระทําไดภายใน   

1  สัปดาห  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา 

     23.6.2  การขอถอนรายวิชาจะกระทําไดใน  2  กรณี 

      1)  การถอนรายวิชาภายใน  3  สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา  

รายวชิาที่ขอถอนนั้นจะไมถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

      2)  ถาถอนรายวิชาหลังจาก  3  สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา   

แตไมเกิน  9  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  รายวชิาที่ถูกถอนนั้นจะถูกบันทึกลงในใบแสดงผล

การศึกษา  โดยใหระดับคะแนนตัวอักษร  W   

     23.6.3  การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชานั้น  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรยีน

ที่เหลือจะตองเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  24.  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548   

ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  2548  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (งานจัดการเรียน 

การสอน  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2557  :  8 - 16) 

    24.1  ระบบการจัดการศึกษา 

     ระบบการจัดการศกึษาแบงการเรียนออกเปน  3  ระบบ  ดงันี้ 

      24.1.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศกึษาโดยไมแบงภาค  หนึ่งปการศึกษา

มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  30  สัปดาห 

      24.1.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค  ดังนี้ 

       1)  การศึกษาระบบทวิภาค  คือ  ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน   

2  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมนอยกวา  15  สัปดาห 

       2)  การศึกษาระบบไตรภาค  คือ  ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน   

3  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 

       3)  การศึกษาระบบจตุรภาค  คือ  ปการศกึษาหนึ่งแบงออกเปน   

4  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมนอยกวา  10  สัปดาห 
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       ระบบการจัดการศกึษาตาง ๆ  (ระบบทวิภาค  ระบบไตรภาค   

และระบบจตุรภาค)  อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได 

      24.1.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน  เปนการจัดการศึกษาปละ   

1  ภาคการศึกษา  โดยมีระยะเวลาเรยีนไมนอยกวา  8  สปัดาห 

      ในการจัดการศกึษาอาจเปนระบบชุดวิชา  (Modular  System)   

ซึ่งเปนการเรียนการสอนเปนชวงเวลาละหนึ่งรายวิชาหรือหลายวิชาก็ได 

    24.2  การลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม - ลดรายวชิา 

     24.2.1  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม - ลดรายวิชาในแต

ละภาคการศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     24.2.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระ

คาธรรมเนียมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียนหรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะตอง 

ถูกปรบัตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี 

     24.2.3  ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศกึษาใด  ตองลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษานั้น 

     24.2.4  นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด  ภายใน

กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติ

เปนกรณีพิเศษจากคณบดี  ทั้งนี้  นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวชิาไวถูกตองแลว  ภายใน  2  สัปดาห  

นับจากวันเปดภาคการศกึษา 

     24.2.5  รายวิชาใดท่ีหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนหรือ 

มีบุรพวิชา  นิสิตตองเรียนรายวิชาดังกลาวมากอน  จึงจะมีสทิธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันได 

     24.2.6  การของดเรียนรายวิชาใด ๆ  ตองย่ืนคํารองกอนสอบปลายภาค 

ไมนอยกวา  2  สัปดาห  โดยการอนุมัติจากคณบดี 

    24.3  จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนได 

     24.3.1  นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศกึษา 

ตามระบบทวิภาคไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรยีน

รายวชิาไดไมเกิน  10  หนวยกิต  สาํหรับนิสิตสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน  15  หนวยกิต 

ในภาคการศึกษาปกติ 

     24.3.2  นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

ตามระบบทวิภาค  ไมเกิน  9  หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน  6  หนวยกิต 
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     24.3.3  นิสิตอาจย่ืนคํารองขออนุมัติจากคณบดี  เพื่อลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

มากกวาที่กําหนดไว  ทั้งนี ้ ตองไมเกิน  3  หนวยกิต 

     24.3.4  นิสิตท่ีจะสําเร็จการศกึษาและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตร   

มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  ใหลงทะเบียนเรียนเทากับจํานวนหนวยกิตที่เหลือได 

     สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอ่ืนที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตาม

เกณฑของระบบทวิภาค 

    24.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  (Audit) 

     24.4.1  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได  ตอเมื่อ

ไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรกึษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร 

     24.4.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 

จะไมนับรวมหนวยกิตสะสม 

     24.4.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวน

หนวยกิตท่ีต่ําสุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

     24.4.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  จะตองมเีวลา

เรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น  โดยนิสิตไมตองสอบ 

     24.4.5  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปน

พิเศษโดยไมนับหนวยกิต  แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

    24.5  การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 

     24.5.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได  E  ในวิชาบังคับ  นิสิตตองลงทะเบียนเรียน

ซ้ํา  หรือเลือกรายวิชาอื่นท่ีมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด   

และไดรับอนุมัติจากคณบดีที่รายวชิานั้นสงักัด 

      ในกรณทีี่ไมใชวิชาบังคับ  หากไดผลการเรียนเปน  E  ไมตองเรียนซํ้า 

ในรายวิชาดังกลาวได 

     24.5.2  ในกรณีท่ีนิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชา 

ที่สอบได  E  ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม  นิสิตจะตองเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียน

รายวชิาในวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมแทนกันได  ในการเลอืกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากหัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนาสาขาวิชา  หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม  

และไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด  วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้ 

จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอกใหมหรือหมวดวิชาโทใหม 
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  25.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดบัปรญิญาบัณฑิต  พ.ศ.  2551  ซึ่งประกาศ  

ณ  วันที่  มกราคม  2551  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  (งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2557  :  108 - 118) 

    25.1  การจัดการศึกษา 

     25.1.1  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบทวิภาค  โดยแบงเวลา

การศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ  คอื  ภาคการศกึษาตนและ 

ภาคการศกึษาปลาย  โดยแตละภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สปัดาห 

      มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลาย

อีก  1  ภาคก็ได  โดยมรีะยะเวลาศึกษาประมาณ  8  สัปดาห 

     25.1.2  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

หรือรูปแบบผสมผสาน  ดังนี้ 

      1)  การศึกษาระบบทางไกล  เปนการจัดการศึกษาโดยใชระบบทางไกล 

ผานไปรษณีย  วิทยุกระจายเสียง  และเครือขายสารสนเทศ 

      2)  การศึกษาแบบชุดวิชา  (Module  System)  เปนการจัดการเรียน 

การสอนแบบคราว ๆ  คราวละรายวิชาหรือหลายรายวิชา 

      3)  การศึกษาแบบนานาชาติ  เปนการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ 

ของสถานศึกษาในตางประเทศ  หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการในลักษณะหลักสูตร

นานาชาติ  โดยการจัดในระยะเวลาท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในตางประเทศ 

      4)  การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีแบบกาวหนา  เปนการจัดการศึกษา

โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ 

    25.2  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

     การลงทะเบียนวิชาเรียน  หมายถึง  การที่นักศึกษาไดแสดงความจํานงขอเรียน

รายวชิาตาง ๆ  และปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กองบริการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ   

กําหนดไว 

      25.2.1  ใหมีการลงทะเบียนวิชาเรียนทุกภาคการศกึษาและการลงทะเบียน

วิชาเรียนทุกครั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

      25.2.2  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนวิชาเรียนพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม

และหนี้สินตาง ๆ  (ถามี)  ใหเรยีบรอยตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  จึงจะถือวาการลงทะเบียนวิชา

เรียนน้ันสมบูรณ  และนักศึกษาจะไดรบัรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในรายวิชาที่ได

ลงทะเบียนวิชาเรียนไว 
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       ในกรณทีี่นักศึกษามีหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย  จะตองชาํระใหเสร็จ

สิ้นกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศกึษาถดัไปได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี

หรอืผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนราย ๆ  ไป 

      25.2.3  นักศึกษาที่ไมดาํเนินการลงทะเบียนวิชาเรยีนภายใน  14  วันแรก

ของภาคการศกึษาปกติหรือภายใน  7  วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนนับจากวันเปดภาค

การศึกษา  จะไมมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษานั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณพีิเศษ

จากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดเมื่อเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนท่ีจะทําใหนักศึกษา 

ผูนั้นไมอาจดําเนินการลงทะเบียนไดทันตามกําหนด  และระยะเวลาที่พนกาํหนดมานั้นไมเกินวันแรก

ของการสอบปลายภาคการศกึษานั้น  ทั้งน้ี  โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารย 

ที่ปรึกษาวิชาการแลว  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษเชนนี้  ถาเวลาเรียน

นับจากวันลงทะเบียนมีเหลืออยูไมถึงรอยละ  80  ของภาคการศึกษานั้น  ก็ใหมีสิทธิเขาสอบไล 

ในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนดวย  แตท้ังนี้  นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลา

ที่เหลือ 

      25.2.4  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรยีนหลังจากวันท่ีกําหนด  ใหถือวามา

ลงทะเบียนวิชาเรียนชาและจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนกรณีพิเศษตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

      25.2.5  นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคหนึ่ง 

ภาคใดที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอนและไมไดลาพักการศกึษาภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  กองบริการ

การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะที่นิสิตสังกัดจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อถอนชื่อนักศึกษาผูน้ันออก

จากทะเบียนนักศึกษาและใหพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที 

      25.2.6  ถาไมเกินกําหนด  2  ป  นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยถอนชื่อนักศึกษา

ออกจากทะเบียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นกลับเขาศึกษาใหมไดเมื่อมีเหตุผล

อันสมควร  โดยใหถือวาระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา  และใหนําหนวยกิตสะสมเดมิมาใช 

ในการศึกษาครั้งใหมตอไป 

       ในกรณเีชนนี้  นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพัก

การศึกษารวมทั้งคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ที่คางชําระ  (ถามี)  ดวย 

    25.3  จํานวนหนวยกิต 

     25.3.1  ในภาคการศกึษาปกติใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมนอยกวา  

12  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนใหลงทะเบียนวิชาเรียน 

ไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

      สําหรับนักศึกษาพิเศษใหลงทะเบียนวิชาเรียนตามคาํแนะนาํของอาจารย 

ที่ปรึกษาวิชาการ 



 111 

     25.3.2  นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนวิชาเรียนนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว  

ตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด  เพ่ือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ   

ยกเวน  ในกรณีท่ีนักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรที่นอยกวา 

ที่กําหนดไว  ใหลงทะเบียนวิชาเรียนไดโดยไมตองขออนุมัติ 

    25.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

     รายวิชาที่นักศกึษาไดลงทะเบียนวิชาเรียนไวและแจงความจํานงในวัน

ลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนบัหนวยกิตและไมประสงคจะใหมีการวัดผล  จะไดรับสัญลักษณ  Au  

ทั้งนี้  นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษานั้น  

มิฉะนั้นใหถือวานักศึกษาไดถอนรายวิชาดังกลาวและผลการศึกษาจะเปน  W 

    25.5  การเรียนซ้ําและเรียนแทน 

     25.5.1  นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดบั  D  ใหถือวา 

สอบไดในรายวิชานั้น  ยกเวนในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองสอบใหไดสูงกวาระดับ  D 

      หากรายวิชาที่สอบตกเปนรายวิชาบังคบัในหลักสูตร  นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนวิชาเรียนนั้นจนสอบไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

      หากรายวิชาสอบตกเปนรายวิชาเลือก  นักศึกษาอาจลงทะเบียนวิชาเรียนซ้าํ

ในรายวิชานั้น  หรืออาจจะลงทะเบียนวิชาเรียนอ่ืนแทนได 

     25.5.2  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบไดสูงกวาระดับ  D+  นักศึกษาไมมีสทิธิ

ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชานั้นอีก 

      สวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต  (Audit)  

นักศึกษาอาจลงทะเบียนวิชาเรียนอีกได 

    25.6  การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา 

     25.6.1  การขอเพิ่มรายวิชาใหกระทําไดภายใน  14  วันแรกของภาค 

ของภาคการศกึษาปกติ  หรือ  7  วันแรกของภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน  โดยไดรับความเห็นชอบ 

จากอาจารยผูสอน  และอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

      ในกรณทีี่นักศึกษาไมสามารถเพิ่มรายวิชาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด  

เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศกึษาสังกัดเม่ือเห็นวา 

มีเหตุสําคญัและจําเปนที่จะทําใหนกัศึกษาผูนั้นไมอาจดาํเนนิการลงทะเบียนไดทันตามกําหนด   

และระยะเวลาที่พนกําหนดมาน้ันไมเกินวันแรกของการสอบปลายภาคการศกึษานั้น  ทั้งนี้  โดยผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรกึษาวิชาการแลว  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติ 

ใหลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษเชนนี้  ถาเวลาเรยีนนับจากวันลงทะเบียนมีเหลืออยูไมถึงรอยละ  80   

ของภาคการศกึษานั้น  ก็ใหมีสิทธิเขาสอบไลในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนดวย  แตท้ังนี้  นักศึกษาจะตอง 

มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาที่เหลือ 
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     25.6.2  การขอถอนรายวิชาใหกระทําไดภายในเงื่อนไขและมีผลดังตอไปนี้ 

      1)  ในกรณีท่ีถอนภายใน  14  วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ  7  วัน

แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  โดยไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา

วิชาการ  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียนผลการศึกษา 

      2)  ในกรณีท่ีถอนภายใน  84  วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ  42  วัน

แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  โดยไดรบัอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวชิาการ  

นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาที่ถอน  ถามิไดขาดเรียนในรายวิชานั้นมาแลวเกินกวา 

รอยละ  20  ของเวลาเรียนทัง้หมดในภาคการศึกษานั้น 

      3)  การถอนเม่ือพนกําหนด  84  วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ   

42  วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  ตามปกติจะกระทํามิได  เวนแตเม่ือคณะกรรมการประจํา

คณะที่นักศึกษาสังกัดเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ  ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันแรก

ของการสอบปลายภาคการศกึษา  โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา

วิชาการแลว  ในกรณเีชนนี้นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น 

  26.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  ไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  ซึ่งประกาศ  

ณ  วันที่  4  สิงหาคม  2558  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังน้ี  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.   

2558  :  เว็บไซต)   

    26.1  ระบบการศึกษา 

     26.1.1  มหาวิทยาลัยอํานวยการศกึษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวาง

คณะและภาควิชาตาง ๆ  คณะหรือภาควิชาใด  มีหนาท่ีเกี่ยวกับวิชาการดานใด  มหาวิทยาลัย 

จะสงเสรมิใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 

     26.1.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก  โดยป

การศึกษาหนึ่ง ๆ  มี  2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ  คอื  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  

และภาคการศกึษาท่ีสอง  โดยแตละภาคการศกึษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนเพิ่มอีกได  ซึ่งเปนภาคการศึกษาทีไ่มบังคับ  มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา  7  สัปดาห  แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรยีนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศกึษาปกติ 

      มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได  เชน  ระบบไตรภาคหรือระบบ

จตุรภาค  โดยใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

    26.2  การลงทะเบียนเรียน 

     26.2.1  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ี  และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละ 

ภาคการศกึษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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     26.2.2  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรยีน  เมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกนับจาก

วันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือพนกําหนดสอบวันแรกภาคฤดูรอน  จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียน

สําหรับภาคการศึกษานั้น 

     26.2.3  ในภาคการศกึษาปกติใด  หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน   

ตองยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาภายใน  30  วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษานั้น  หากไมปฏิบัติ

ดังกลาว  มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

     26.2.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ  ตองไดรบัความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา  มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

     26.2.5  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร  มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชา

ใดรายวิชาหนึ่ง  หรือจํากัดจํานวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

     26.2.6  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม  ตองกระทําภายในสัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษาปกติ  และภายใน  2  วันแรกของภาคฤดูรอน 

    26.3  จํานวนหนวยกิต 

     26.3.1  ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา   

3  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต  

ตามนัยแหงสถานภาพนิสิตของระเบียบนี้  ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน  16  หนวยกิต   

     26.3.2  ภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  ยกเวน

นักศึกษาในภาวะรอพินิจ  และนักศกึษาในภาวะวิกฤต  ตามนัยแหงสถานภาพนิสิตของระเบียบนี้  

ลงทะเบียนเรยีนไดไมเกิน  6  หนวยกิต 

     26.3.3  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวา 

ที่กําหนดไว  ตองขออนุมัติคณบดีโดยผานอาจารยที่ปรึกษา  มิฉะนั้นจะถือวาการลงทะเบียนเรียน

ดังกลาวเปนโมฆะ 

    26.4  การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 

     26.4.1  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใชวิชาบงัคับของหลักสูตร  

โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได  การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น  ใหวัดและประเมินผล 

เปนสัญลักษณ  S  หรือ  U 

     26.4.2  การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได 

ในแตละภาคการศึกษา  ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  โดยไมนบั

หนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย  แตจะไมนํามานับรวมในการคดิจํานวนหนวยกิตต่ําสุด  ที่นักศึกษา

ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ   

     26.4.3  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไมนับหนวยกิตเปน 

หนวยกิตสะสม  ที่ไดสัญลักษณ  S  หรือ  U  แลว  ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา  โดยใหมีการวัด 
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หรือประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกไมได  เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือประเภทวิชา  หรือยาย

สาขาวิชาและรายวิชานั้นเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม 

    26.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     26.5.1  นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน  E  หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกําหนด  

หรือสัญลักษณ  F  ในรายวิชาใด  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา  เวนแตรายวิชาดังกลาวเปน

รายวชิาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

     26.5.2  นักศึกษาจะลงทะเบยีนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนนตั้งแต  2.00   

ขึ้นไป  หรือไดสัญลักษณ  G  หรือ  P  หรือ  S  มิได  เวนแตจะเปนรายวชิาท่ีมีการกําหนดไวใน

หลักสูตรเปนอยางอื่น  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเปนโมฆะ 

     26.5.3  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไมนับหนวยกิตเปน 

หนวยกิตสะสมที่ไดสัญลักษณ  S  หรือ  U  แลว  ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา  โดยใหมีการวัด 

และประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได  เวนแตในกรณทีี่มีการยายคณะหรือประเภทวิชา   

หรือยายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรใหม 

    26.6  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมและการถอนรายวิชา 

     26.6.1  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม  ตองกระทําภายในสัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษาปกติ  และภายใน  2  วันแรกของภาคฤดูรอน 

     26.6.2  การถอนการลงทะเบียนเรยีนรายวชิาใด  ใหมีผลดังนี้ 

      1)  ถาถอนภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา 

      2)  ถาถอนเม่ือพนกําหนด  2  สัปดาหแรก  แตยังอยูภายใน  12  สัปดาห

แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก  แตยังอยูภายใน  5  สัปดาหแรก 

ของภาคฤดูรอน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  และผานอาจารยผูสอน   

และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะไดสัญลักษณ  W 

      3)  เม่ือพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ  W  แลว  นักศึกษา 

จะถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาไมได  ยกเวนกรณีความผิดพลาดไมไดเกิดจากนักศึกษา 

  27.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2547   

ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  2547  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2555  ซึ่งประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มิถุนายน  2555  และระเบียบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยการลงทะเบียน  และการลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี  พ.ศ.  2551  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน  2551  โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ  ดังนี้  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2558  :  106 - 137)   

    27.1  การจัดการศึกษา 

     27.1.1  มหาวิทยาลัยจัดระบบการศกึษาเปนระบบทวิภาค  โดยแบงป

การศึกษาออกเปนสองภาคการศึกษาปกต ิ ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา  15  สัปดาห  คือ  ภาคตน   

และภาคปลาย  และอาจจัดภาคพิเศษซึ่งมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา  6  สัปดาห  ตอจากภาคปลาย 

อีกหนึ่งภาคก็ได 

      ในกรณทีี่หลักสูตรใดมีเหตุผลอันสมควร  สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนด 

ใหภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้นแตกตางจากที่กําหนดไวก็ได  ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย 

     27.1.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยกําหนดสาระ

ทางวิชาการผานสื่อการสอนทางไปรษณีย  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  สื่ออิเล็กทรอนิกส   

หรือวิธีการอยางอ่ืนที่เอ้ือตอการศึกษาดวยตนเอง  โดยไมเขาหองเรียนตามปกติ  และอาจจัดใหมี 

การสอนทบทวนเปนครั้งคราว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริการทางวิชาการแกนักศึกษา  โดยมี

ศูนยบรกิารการศึกษาประจําภูมิภาค  และศูนยบรกิารการศกึษาประจําทองถ่ินไวใหบริการการศึกษา 

    27.2  การลงทะเบียนเรียน 

     27.2.1  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ภายในกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษา 

     27.2.2  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาใด  ตองชําระ

คาธรรมเนียมการศกึษามาพรอมกับการลงทะเบียนเรียน  และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใด 

เปนครั้งแรกตองชําระคาวัสดกุารศึกษาของชุดวิชาน้ันพรอมกับการลงทะเบียนเรียนดวย 

     27.2.3  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเปนครั้งแรกตองชําระคาวัสดุ

การศึกษาของชุดวิชานั้นตามอัตราที่กําหนดพรอมกับการลงทะเบียนเรียน 

     27.2.4  นักศึกษาที่สอบไลไมผานในชุดวิชาใดในภาคการศึกษาใด  และประสงค

จะลงทะเบียนสอบในชุดวิชานั้นใหลงทะเบียนสอบซอมของภาคการศึกษานั้นภายในระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

     27.2.5  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  ใหยื่นคาํรองขอลงทะเบียนเรียนลาชากอนการสอบไลในภาคการศึกษานั้นไมนอยกวาหนึ่งเดือน 

      ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรยีน

ลาชาก็ได 

     27.2.6  นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรยีนลาชากวากาํหนดและไมตองชําระ

คาธรรมเนียมลงทะเบียนลาชา  คอื 
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      1)  นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาทีต่องศึกษาในหลักสูตรไมเกินสามชุดวิชาสุดทาย

ของภาคการศกึษาปกติ  ซึ่งชุดวิชาที่นักศกึษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนไดจะตองเปนชุดวิชาที่นักศึกษา

สอบไมผานจากการสอบซอมในภาคการศกึษาที่ผานมา  หรอื 

      2)  นักศึกษาที่เหลือชุดวิชาทีจ่ะตองศกึษาในหลักสูตรเปนชุดวิชาสุดทาย 

ของภาคการศกึษาพิเศษที่ผานมา  และสอบไมผานในภาคการศกึษาพิเศษนั้น 

      นักศึกษาจะตองยื่นคาํรองลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนด  กอนการสอบ

ไลในภาคการศกึษานั้นไมนอยกวายี่สิบวัน  ถาพนกาํหนดนี้แลวนักศึกษาไมมีสิทธิของลงทะเบียนเรียน

ลาชากวากําหนด 

      การลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนด  นักศึกษาตองสําเนาใบแจง 

ผลการสอบซอมหรือการสอบภาคพิเศษไปพรอมกับการขอลงทะเบียน 

     27.2.7  หามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนลาชาในชุดวชิาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชา

ประสบการณวิชาชีพ  ยกเวนกรณีที่นักศกึษาไดสอบผานภาคปฏิบัติแลวเทานั้น 

    27.3  จํานวนชุดวิชา 

     27.3.1  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติอยางนอย  

1  ชุดวิชา  แตไมเกิน  3  ชุดวิชา  จนกวาจะครบจาํนวนชดุวิชาตามหลักสูตรในสาขาวชิาที่ศึกษา 

     27.3.2  นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรียนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพในสาขา 

ที่ศึกษาได  เมื่อเหลือวิชาท่ีจะตองศึกษาไมเกิน  3  ชุดวิชาสดุทายของหลักสูตร 

     27.3.3  นักศึกษาที่ตองการเพ่ิมชุดวิชา  ใหยื่นคํารองขอเพิ่มชุดวิชา 

ตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และเมื่อเพิ่มชุดวิชาใดแลวจํานวนชุดวิชา 

ในภาคการศึกษานั้นตองไมเกินจํานวน  3  ชุดวิชา 

     27.3.4  นักศึกษาที่ศึกษาครบตามโครงสรางหลักสูตรที่สาขาวชิากาํหนดแลว  

แตมีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนเกินโครงสรางหลักสูตรในภาคการศึกษาถัดไป  นักศึกษาตอง 

ยื่นคาํรองขอลงทะเบียนเรียนเกินโครงสรางหลักสูตรตอนายทะเบียนมาพรอมกับการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาที่เรียนเกินโครงสรางหลักสูตร 

    27.4  การลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาซ้ําและการเทียบแทน 

     27.4.1  เม่ือนักศกึษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแลว  และสอบไมผานมากกวา

หนึง่ครั้ง  ใหนับชุดวิชาสะสมในชุดวิชานั้นเฉพาะครั้งสุดทายไดเพียงครั้งเดียว  โดยใหมีเครื่องหมาย  *  

กํากับที่ลําดับขั้นความสามารถในการเรียนรู 

     27.4.2  นักศึกษาที่สอบไมผานในชุดวิชาบังคับ  จะตองลงทะเบียนเรียนในชุด

วิชานั้นซ้ําจนกวาจะสอบไดแตถาหากนักศึกษาที่สอบไมผานในชุดวิชาเลือก  จะลงทะเบียนเรยีนชุดวิชา

ชุดนั้นซํ้าอีกหรือเลือกเรียนชุดวิชาเลือกชุดอื่นแทนก็ได 
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     27.4.3  การบันทึกลําดับข้ันความสามารถในการเรยีนรูที่ไดรับในทุกชุดวิชาหรือ

รายวชิาที่มีการเทียบแทนใหบันทึกลําดับขั้นความสามารถในการเรียนรูท่ีขอเทยีบแทนตามผลการสอบ 

ที่สอบผาน 

      ในกรณทีี่มีการนําชุดวิชาหรือรายวิชามากกวาหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชา 

เพื่อนํามาเทียบแทนตอหนึ่งชุดวิชาหรือรายวิชาใหบันทึกลําดับขั้นความสามารถในการเรยีนรูที่มีคานอย

ตามผลการสอบที่สอบผานของชุดวิชาหรือรายวิชาที่นาํมาเทียบแทนกัน 

     27.4.4  ในกรณีท่ีมีการประกาศใชหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง   

และยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิมกําลังศึกษาอยู  ใหสาขาวชิาดาํเนินการเทียบแทนชุดวิชาหรือรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

      1)  ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงคจะศึกษาในหลักสูตรใหมหรือหลกัสูตร

ปรับปรุง  ใหนําชุดวชิาหรือรายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาและสอบผานในหลักสูตรเดิม  มาแทนชุดวิชา

หรือรายวิชาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงซึ่งนํามาใชในการเรียนการสอนแทนหลักสูตรเดิมน้ัน 

      2)  ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงคจะศึกษาในหลักสูตรเดิม  หรือไม

แสดงความประสงคใด ๆ  ใหนักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรเดิมได  แตใหลงทะเบียนในชุดวิชาหรือ

รายวชิาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง  และใหนําชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาและสอบ

ผานในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงมาแทนชุดวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรเดิมนั้น 

      ใหสภาวิชาการพิจารณากําหนดแนวทางการเทียบแทนระหวางหลักสูตรใหม

หรือหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม  และเมื่อกําหนดแนวทางดังกลาวแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อทราบกอนดําเนินการตอไป 

     27.4.5  นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพและไมสาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดมิ  

สามารถสมัครเขาเปนนักศกึษาในหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงได  โดยนาํชุดวิชาหรือรายวิชาที่ได

ศึกษาไปแลวและสอบผานจากหลักสูตรเดมิมาเทียบแทนและโอนชุดวิชาเขาสูหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร

ปรับปรุงได 

    27.5  การเพิ่มชุดวิชา  การถอนชุดวิชา  และการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา 

     27.5.1  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาใดแลวประสงคจะ

ลงทะเบียนเพ่ือขอเพิ่มชุดวิชาใหย่ืนคํารองตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      หามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาเชิงปฏิบัติ  ยกเวนกรณ ี

ที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรยีนและไดสอบผานภาคปฏิบัติแลวเทานั้น 

     27.5.2  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชุดวิชาภายในระยะเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  ใหยื่นคาํรองขอเพิ่มชุดวิชาลาชากอนการสอบไลในภาคการศึกษานั้นไมนอยกวา

หนึ่งเดือน 
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      ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหชําระคาธรรมเนียมการขอเพ่ิมชุดวิชา

ลาชา  ก็ได 

     27.5.3  ภายหลังท่ีไดรับทราบผลการลงทะเบียนเรยีนและเพิ่มชุดวิชา 

ในภาคการศึกษาใดแลว  หากนักศึกษาประสงคจะถอนชุดวิชาใด  ใหยื่นคํารองขอถอนชุดวิชา 

ตอนายทะเบียนกอนการสอบไลในภาคการศึกษานั้นเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งเดือน 

     27.5.4  นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงชุดวิชาทีไ่ดลงทะเบียนเรียนไปแลวดวย

วิธีการเพิ่มชุดวิชาหรือถอนชุดวิชา 

      หากนายทะเบียนตรวจสอบพบขอผิดพลาดซึ่งตองมีเหตุแหงการ

เปลี่ยนแปลงชุดวิชา  ใหนายทะเบียนแจงใหนักศึกษาทราบโดยพลันเพื่อใหนักศึกษาดําเนินการเพิ่ม 

ชุดวิชาหรือถอนชุดวิชาภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

  28.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ซึ่งประกาศ   

ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  2553  โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญั  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   

2558  :  เว็บไซต) 

    28.1  ระบบการศึกษา 

     ระบบการศึกษาใหใชระบบทวิภาค  และคิดเปนหนวยกิต 

      ระบบทวิภาค  ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ประกอบดวย  2  ภาคการศึกษาปกติ  

คือ  ภาคการศกึษาตนและภาคการศกึษาปลาย  และอาจมีภาคการศึกษาฤดูรอน  (Summer  

Session)  ภาคการศกึษาปกตหินึ่ง ๆ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  สวนภาคการศกึษา

ฤดูรอนมีระยะเวลาศึกษาประมาณ  6  สัปดาห  ทั้งนี้  ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมง

ในภาคการศึกษาปกติ 

    28.2  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

     28.2.1  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิม  การถอน

รายวชิาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  ตามวิธีการ  วัน  เวลา   

และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบและ / หรือ

ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 

      ในกรณทีี่มีเหตุอันสมควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

การเปดรายวิชาหรือกลุมการเรียนและการจัดการตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของโดยทาํเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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      นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน  และการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ 

เมื่อชําระคาธรรมเนียมการศกึษา  ทั้งน้ี  หากชําระคาธรรมเนียมการศึกษาชาและตองเสียคาปรบั 

ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

     28.2.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ  นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของรายวิชาและตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาตามวิธีการหรือขั้นตอนการลงทะเบียน

เรียนของมหาวิทยาลัย 

     28.2.3  มหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติใหนักศกึษาลงทะเบียนเรียนหากพนกําหนด

ตามประกาศ  ยกเวนเหตุจําเปนใหอยูในขอวินิจฉัยของอธิการบดี 

      ถาไมลงทะเบียนเรียนหรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกําหนดเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยประกาศจะตองทําเรื่องลาพักการศึกษา  ทั้งน้ี  การลาพักการศกึษาและรกัษาสถานภาพ

นักศึกษาใหดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนัน้จะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

     28.2.4  นักศึกษาที่ยังคางหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  จะไมไดรับอนุญาต 

ใหลงทะเบียนเรียน  นอกจากจะตองชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาถัดไปหรือไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

     28.2.5  มหาวิทยาลัยอนุญาตใหบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนโดยไมนับ

หนวยกิตหรือนับหนวยกิตได  ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและไดรับ

การอนุมัตจิากอธิการบดี  รวมท้ังจะตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    28.3  จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรยีน 

     28.3.1  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  นักศกึษาจะลงทะเบยีนเรียนไดไมต่ํากวา  

9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  และสาํหรับภาคฤดูรอน  นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรียนได 

ไมเกิน  9  หนวยกิต  สําหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพภาวะรอพินิจ  จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกติถัดไปไดไมเกิน  15  หนวยกิต  และสาํหรับภาคการศึกษาฤดรูอนไมเกิน  6  หนวยกิต 

     28.3.2  การลงทะเบียนเรียนต่ําหรือสูงกวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว   

จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

      1)  คาดวาจะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  เพื่อขออนุมัติปริญญา  

โดยการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา 

      2)  มเีหตุจําเปนซึ่งตองไดรบัการอนุมัติจากคณบดีในคณะที่นักศึกษาสังกัด

อยูโดยผานความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา 

     28.3.3  รายละเอียดอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    28.4  การศึกษาแบบรวมเรียน  (Audit)  เปนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู 

แบบไมนับหนวยกิต 
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     28.4.1  การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและการถอนรายวิชาของการศึกษา 

แบบรวมเรียน  ใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  โดยใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ขอ

ลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียนมานับรวมดวย  ทั้งน้ี  จาํนวนหนวยกิตสูงสุดหรือต่ําสุดตองเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

     28.4.2  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน  จะไมนับหนวยกิตรวมเขา

เปนหนวยกิตที่กําหนดไวตามโครงสรางหลักสูตร  ยกเวนในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนด 

     28.4.3  ถานักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลวจะ

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นซ้าํเพื่อจะนับหนวยกิตในภายหลังมิได  เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะ 

หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอกและเปนรายวชิาที่กําหนดใหมีการเรยีนและนับหนวยกิตในหลักสูตรน้ัน   

หรือหากนักศึกษาตองการเปลี่ยนจากการศึกษาแบบรวมเรียนเปนอยางอื่นสามารถกระทําไดทั้งนี้ 

การดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    28.5  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

     28.5.1  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดรบัผลการเรยีนตํ่ากวา  

C  หรือได  U 

     28.5.2  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนซ้ําและมีการประเมินคาคะแนนแบบลําดับ

ขั้นจะไดลําดับขั้นสูงสดุไมเกิน  C 

     28.5.3  การลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เทียบโอนที่ไมคิดคาคะแนนไมถือวา

เปนการลงทะเบียนเรยีนซ้ํา 

    28.6  การขอเพิ่มและถอนรายวิชา 

     28.6.1  การเพิ่มรายวิชา  จะกระทําไดเมื่อไดทําการลงทะเบียนเรียนมาแลว

และกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     28.6.2  การถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

      1)  ในกรณีที่นักศึกษาถอนรายวิชาภายใน  3  สัปดาหแรกนับจากวัน 

เปดภาคการศึกษาปกต ิ หรือ  2  สัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวชิาที่ขอถอน 

จะไมปรากฏในระเบียนผลการศึกษาและนักศึกษาอาจไดรบัเงินคาธรรมเนียมการศึกษาคืนตามจํานวน

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      2)  ในกรณีที่นักศึกษาถอนรายวิชาในสัปดาหท่ี  4  ถึง  สัปดาหที่  12   

นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือสัปดาหท่ี  3  ถึง  สัปดาหที่  4  ของการเปดภาคฤดูรอน  

รายวชิาที่ขอถอนนั้นจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษาโดยไดรบัสัญลักษณ  W  และไมไดรบัเงิน

คาธรรมเนียมการศกึษาทุกประเภทรายการคืน  การถอนรายวิชานักศึกษาจะตองยื่นเรื่องตองาน

ทะเบียนฯ  โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
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      3)  เม่ือพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ  W  ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดแลว  นักศึกษาจะถอนรายวิชาใด ๆ  ไมได  ยกเวนกรณีไดรับอนุมัติใหลาพัก

การศึกษา  ซึ่งจะถูกถอนทุกรายวิชาโดยไดรับสัญลักษณ  W  และไมไดรับคาธรรมเนียมการศึกษา 

ทุกประเภทรายการคืน   

      กําหนดวัน  เดือน  ป  ของการถอนรายวิชาเปนไปตามปฏิทินการศกึษา 

     28.6.3  ในแตละภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาจะขอถอน 

หรือเพิ่มรายวิชาจนหนวยกิตรวมต่ําหรือสูงกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมได  ยกเวนกรณคีาดวาจะสาํเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษานัน้  เพื่อขออนุมัติปริญญา  โดยการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา  และ 

มีเหตุจําเปนซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูโดยผานความเห็นจากอาจารย

ที่ปรึกษา 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใหบริการ 

 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ 

  ความหมายการบริการ  ไดมีผูใหความหมายการบริการไวหลายทาน  ดังนี้ 

   วีระพงศ  เฉลิมจิรรัตน  (2539  :  6 - 8)  ไดใหความหมายของการบริการวา  คือ

พฤติกรรม  กิจกรรม  การกระทําที่บุคคลหนึ่งทําให  หรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเปาหมาย 

และความตั้งใจในการสงมอบบริการอันนั้น  หรือการบริการ  คือ  สิ่งที่จับสัมผัส  แตะตองไดยาก   

และเปนสิ่งท่ีเสื่อมสูญสลายไปไดงาย  การบริการจะไดรับการทําขึ้นและสงมอบสูผูรับบริการ  (ลูกคา)  

เพื่อใชสอยบริการนั้น ๆ  ไดทันที 

   อมร  รกัษาสัตย  (2539  :  27)  ใหความเห็นวา  ความพอใจของผูรับบริการเปน

มาตรการอยางหนึ่งท่ีใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได  เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชแตวาทาํ

เสร็จ ๆ  ไป  แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจแกประชาชน 

   ศภุนิตย  โชครัตนชัย  (2536  :  13)  ไดกลาวไววา  การบรกิารเปนการกระทําท่ีเกิด

จากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดชีวยเหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟอเผื่อแผ  เอ้ืออาทรมีน้ําใจ  ไมตรี   

ใหความสะดวกรวดเร็ว  ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค  ซึ่งการบริการจะมีทั้งผูใหและผูรบั  

กลาวคือ  ถาเปนการบริการเมื่อผูใหบริการไปแลวผูรับบริการจะเกิดความประทับใจ  หรือเกิดทัศนคติ 

ที่ดีตอการบริการดังกลาวได 

   Kotler  (1994  :  477)  กลาววา  การบริการ  หมายถึง  กิจ  หรือปฏิบัติการใด ๆ   

ที่ใหกลุมบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่ง  ซึ่งไมสามารถจับตองไดและไมไดสงผล 

ของความเปนเจาของสิ่งใด  ทั้งน้ีการกระทําดงักลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาที่มีตัวตนได 
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  จากความหมายของการบริการที่มีผูกลาวไวสามารถสรุปไดวา  การบริการ  หมายถึง  

พฤติกรรม  กิจกรรม  หรือการปฏิบัติที่ผูใหบริการพึงกระทําหรือจัดทําขึ้นสําหรับผูรับบรกิาร 

ดวยความตั้งใจและความปรารถนาดี  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจหรือความประทับใจในพฤติกรรม  

กิจกรรม  หรือการปฏิบัตินั้น ๆ  ตอไป 

 2.  หลักการใหบริการ 

  กุลธน  ธนาพงศธร  (2530  :  303 - 304)  ไดชี้ใหเห็นถึงหลักการใหบริการที่สําคัญ 

มี  5  ประการ  คือ 

   1.  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ  กลาวคือ  

ประโยชนและบริการที่องคการจัดใหนั้น  จะตองตอบสนองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ  หรือ

ทั้งหมดมิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชน

สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชนและการบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ  ดวย 

   2.  หลักความสม่ําเสมอ  กลาวคือ  การใหบริการนั้น ๆ  ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ  มิใชทํา ๆ  หยุด ๆ  ตามความพอใจของผูบริการ  หรือผูปฏิบัติ 

   3.  หลักความเสมอภาคการบริการที่จัดขึ้นนั้นตองใหผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ

หนาเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งในลักษณะตางจากกลุม

คนอื่น ๆ  อยางเห็นไดชัด 

   4.  หลักความประหยัด  คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากเกินกวาผล 

ที่จะไดรบั 

   5.  หลักความสะดวก  บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติ 

ไดงาย  สะดวก  สบาย  สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนกั  ทัง้ยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแก 

ผูใหบริการ  หรือผูใชบริการมากเกินไป 

  สมชาติ  กิจยรรยง  (2521  :  20)  ไดกลาววา  การบริการนั้น  เปนกระบวนการ 

ของการปฏิบติัตนเพื่อผูอ่ืน  ดังนั้น  ผูจะใหบริการควรมีคุณสมบัติท่ีสามารถจะอํานวยความสะดวก 

และทําตนเพื่อผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุขและไดนาํคําวา  การบริการ  มาแปลเปน

ภาษาอังกฤษวา  Service  แลวใหความหมายไวดังนี้ 

   S  คือ  การคิดรวบยอดในการบริการ  (Service  Consent)  และการสราง 

ความพึงพอใจใหกับลูกคาผูมาติดตอ  หรือมาขอรับบริการ 

   E  คือ  ความกระตือรือรน  (Enthusiasm)  หมายความวา  พนักงานทุกคนจะตอง 

มีความกระตือรือรน  ไมวาจะอยูงานบริการสวนใดก็ตามดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสและตองพรอม 

ที่จะสนองตอบตามความตองการของลูกคาตลอดเวลา 

   R  คือ  ความพรอม  (Readiness)  และความรวดเร็ว  (Rapidness)  ถึงมีความพรอม

อยูตลอดเวลาและความรวดเร็ว  ฉับพลัน  ทันใจและทันเวลา 
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   V  คือ  ความมีคณุคา  (Values)  ถึงวาไมวาจะเปนบริการประเภทใดทานจะตองทํา

ทุกวิถีทางที่ทําใหลูกคารูสึกเสมอวา  เม่ือเขามารับบริการจากทานและไมรูสึกผิดหวัง 

   I  คือ  ความสนใจ  (Interesting)  ประทับใจ  (Impressive)  ใหความสนใจ 

อยางจริงใจตอลูกคาและสรางความประทับใจใหกับลูกคาทุกระดับ 

   C  คือ  ความสะอาด  (Cleanliness)  ความถูกตอง  (Correctiveness)  ความมไีมตรี 

   E  คือ  ความอดทนอดกลั้น  (Endurance)  ควบคมุอารมณ  (Emotional  Control)  

ไมโตตอบหรือชวนลูกคาทะเลาะ 

   S  คือ  ความจริงใจ  (Sincerity)  และความรูจักยิ้มแยมแจมใส  (Smiling)  โดยแสดง

ใหลูกคาเห็นท้ัง  วาจา  ทาทาง  ตลอดจนสีหนาและแววตาทาทางมีความจริงใจที่จะบริการ 

  จากความหมายของหลักการใหบริการดังกลาว  สามารถสรปุไดวา  การบริการ  หมายถึง   

หลักการหรือกระบวนการที่ผูใหบริการพึงตระหนักหรือจัดใหมีขึ้นในกระบวนการใหบริการเพื่อให

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจ 

 3.  ลักษณะของการบริการที่สําคัญ  4  ประการ  คือ   

  3.1  การไมสามารถถูกจับตองได  (Intangibility)  เนื่องจากเปนผลการปฏิบัติผูรับบริการ

จะตองจับเอาเฉพาะสวนท่ีจําเพาะเจาะจง  ตรงกับอัธยาศยั  เก็บความทรงจําไวในรปูแบบประสบการณ  

(พิชยากร  กาศสกุล.  2545  :  45 - 47  ;  อางอิงมาจาก  Sehermerhorn,  2000)  ทาํใหไมสามารถ

เก็บบริการที่ไมไดใชไวภายหลัง  ไมสามารถจะทดทะเบียนลขิสิทธิ์ไว  ยากที่จะแสดง  หรอืสื่อใหเขาใจ

รายละเอียดของบริการ  แตจะแฝงผลลัพธออกมาในรูปแบบของผลงาน  ซึ่งผูใหบริการจําเปนจะตอง 

มีการเตรียมสิ่งตาง ๆ  เพ่ือการประเมินคณุภาพการบริการในเกณฑท่ีผูรับบริการพอใจ  และตัดสินใจ 

รับบรกิาร  เชน 

   3.1.1  สถานที่  (Place)  ตองสามารถสรางความนาเชื่อถือ  และอํานวยความสะดวก 

แกผูมารบับริการที่มีความสะอาดสวยงาน  ที่นั่งเพียงพอ  บรรยากาศดี  ที่จอดรถสะดวกสบาย 

และเพียงพอ 

   3.1.2  (People)  ผูใหบริการตองมีความสุภาพ  มีบุคลิกดี  ใชคาํพูดไดเหมาะสม 

มีความเต็มใจ  และกระตือรือรนที่จะใหบริการ 

   3.1.3  การติดตอสื่อสาร  (Communication)  ผูใหบริการตองจัดการระบบ

ติดตอสื่อสารและประชาสัมพนัธใหมีประสิทธิภาพ  สามารถติดตอไดงายโดยเฉพาะในกรณีเรงดวน 

   3.1.4  สัญลักษณ  (Symbol)  ควรมีการสื่อความหมายที่ดีเก่ียวกับการบริการที่เสนอ  

เชน  การมีปายชี้บอกสถานที่ตาง ๆ  ชัดเจน   

   3.1.5  ราคา  (Price)  มีการกําหนดราคาใหบรกิารที่เหมาะสมกับระดับการใหบริการ 

  3.2  การไมสามารถถูกแบงแยกการใหบริการ  (Inseparability)  เนื่องจากการบริการ

จะตองเกิดปฏิสัมพันธกันระหวางผูใหและผูรับบริการทันที  ทาํให 
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   3.2.1  การบรโิภคตองบริโภคผลผลิตของบริการทันที 

   3.2.2  อาจมีผูบริโภคอ่ืนรวมบริโภคผลผลิตของบริการน้ันในเวลาเดยีวกัน  เชน   

การดูภาพยนตร 

   3.2.3  ไมสามารถนาํบริการ  มารวมผลิตจากแหลงเดียวมาก ๆ  เหมือนเชนใน

อุตสาหกรรม  การผลิต  ทาํใหการบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 

   3.2.4  ทั้งผูใหและผูรับบรกิารตางมีผลตอการเกิดบริการ  ผูรับบริการตองปรากฏ 

ใหผูบริการเห็นจึงจะเกิดการบริการ 

  3.3  ความไมคงเสนคง  (Heterogeneity  or  Variability)  การบริการมคีวามแตกตางกัน

ในผลการปฏิบัติในแตละครั้งที่บริการ  ทําใหยากแกการกําหนดมาตรฐานหรือควบคุมคุณภาพ  คุณภาพ

ของการบริการเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเปลี่ยนผูใหบริการ  หรือเปลี่ยนเวลา  สถานท่ีสิ่งแวดลอม  ทําใหความ

สม่ําเสมอ  (Consistency)  เกิดไดลําบาก  เชน  การย่ืนขอรับประโยชนทดแทนจากเจาหนาที่คนเดียวกัน  

ความเขาใจและความพอใจของผูรับบรกิารแตละคนมคีวามแตกตางกัน  หรือในผูรับบริการคนเดียวกัน  

การมารับบริการตางครั้งกัน  ความพอใจแตละครั้งก็ตางกัน 

  3.4  การไมสามารถเก็บไวได  (Perishability)  การบริการสูญเสียประโยชน  ถาไมมี 

ผูมาใชบริการ  ทําใหมีการวางแผนที่ลําบาก  อาจเกิดปญหาการบริการไมทันในชวงที่มีผูมารับบริการ

มาก  และในทางกลับกันพนักงานกับวางงานในชวงท่ีมีผูมารับบริการนอย 

 4.  คุณภาพการบริการ 

  คุณภาพของการบริการ  (Service  Quality)  เปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจและ 

เห็นความสําคัญอยางจริงจัง  จากการคนควาวิจัยจากพฤติกรรมผูบริโภคและผลงานของความคาดหวัง

ของลูกคาหลังจากการใชสินคาและบริการตาง ๆ  ผลงานวิจัยดังกลาวพบวา  คุณภาพการบริการเปน

เรื่องซับซอนข้ึนอยูกับการมอง  หรือทัศนะคติของผูบริโภค  หรือลูกคา  Service  Quality  is  what  

Customers  Perceived  กลาวคือ  อะไรก็ตามที่ลูกคาเห็นและเปนดีเปนที่ถูกตองพอใจจะหมายถึง

คุณภาพไมวาจะเปนสินคาหรือบริการใด ๆ  ดวยเหตุนี้  การทําความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับคุณภาพ 

ของการบริการจึงเปนเรื่องที่จําเปน 

  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

   คณุภาพ  ตามความหมาย  ของพจนานุกรมไทย  หมายถึง  ลักษณะของความดี  

ลักษณะประจําและลักษณะสาํคัญหรือลักษณะของความดีเลิศ 

   คณุภาพ  ตามความหมายของพจนานุกรมของ  Collins  (พิชยากร  กาศสกุล.  2545  

:  45 - 47  ;  อางอิงมาจาก  Collins.  1995)  กลาวไววา  การที่จะบอกไดวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ดีหรือไมดี  

เปนสิ่งท่ีมีคุณภาพไดนั้น  สิ่งนั้นจะตองมีมาตรฐานท่ีสูงถึงจะมีคุณภาพได 

   คณุภาพตามความหมายของ  McNealy  (นวลลักษณ  บุษบง,  2541  อางอิงมาจาก  

McNealy,  1993)  หมายถึง  ตามทําใหเปนไปตามความจาํเปนและความคาดหวังของผูรับบริการ 
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ความจําเปนและความคาดหวงัของผูรับบริการความจาํเปนและความคาดหวังนี้ถูกกําหนด 

โดยผูรับบริการ 

   คณุภาพเปนการสรางความพงึพอใจใหแกลูกคา  ความมีคุณภาพจึงหมายถึง  

ความสามารถในการลดความสูญเสียตาง ๆ  ขององคกรได  ไมวาจะเปนการลดจาํนวนของเสียการลดงาน

ที่ตองการแกไขหรือทําใหม  การลดปญหาการรองเรียนจากลูกคา  การลดการตรวจสอบ  เปนตน   

การลดความสูญเสียตาง ๆ  จึงเปนการลดตนทุนไปในตัวดวย  องคกรจะมีรายได  มีกําไรเพิ่มเพื่อการอยูรอด

และเติบโตขยายตัวตอไปในอนาคตได 

   เกศินี  ดีพรอมทรัพย  (2546  :  106)  แนวความคดิดานคณุภาพพัฒนามาจาก 

การควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control)  ไปสูการประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance)   

และการบริหารคุณภาพ  (Quality  Management)   

    1.  การควบคุมคุณภาพ  คือ  ระบบในการผลิตที่คํานึงถึงความประหยัด  เพ่ือให

ผลิตสินคาหรือบริการที่มคีุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาซึ่งปจจุบันนิยมใชวิธี

ทางสถิติในการควบคุมคุณภาพหรือที่เรยีกวาการควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ  (Statistical  Quality  

Control)   

    2.  การประกันคณุภาพ  คือ  การดําเนินที่มาจากการวางแผนอยางเปนระบบ 

ในการสรางความมั่นใจวาสินคาหรือการบริการมีคณุสมบัติตรงตามขอกําหนดและความตองการ 

ของลูกคา 

    3.  การบริหารคุณภาพ  คือ  ภารกิจและหนาท่ีของการบริหารงานทุกอยาง 

ในการกําหนดนโยบายคุณภาพ  รวมทั้งการดาํเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

   จากความหมายดังกลาวขางตน  พอสรุปไดดังนี้  คุณภาพ  หมายถึง  ระดับความดีเลิศ

ตามมาตรฐานวชิาชีพ  เพื่อใหผูใหบริการไดบริการตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการหรือมากกวา 

ที่ผูรบับริการคาดหวัง 

   ชัยสมพล  ชาวประเสรฐิ  (2546  :  106)  กลาววา  คุณภาพของการบริการ  

(Service  Quality)  หมายถึง  การบริการที่ดีเลิศ  (Excellent  Service)  ตรงกับความตองการหรือ

เกินความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ  (Customer  Satisfaction)  และความ

จงรักภักด ี (Customer  Loyalty)  คําวาบริการที่ดีเลิศตรงกับความตองการ  หมายถึง  สิ่งที่ลูกคา

ตองการหรือคาดหวังไวไดรบัการตอบสนอง  สวนบรกิารทีเ่กินความตองการของลูกคา  หมายถึง   

สิ่งที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไว  ไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่  จึงรูสึกวาบริการนั้นเปนการบริการ

ที่วิเศษมาก  ประทับใจ  คุมคาแกการตัดสินใจ  รวมทั้งคุมคาเงิน 

   ลําไย  แมนเสถียร  (2546  :  12)  กลาววา  คุณภาพของการบริการเปนเรื่องที่ซบัซอน

จําเปนตองอาศยัความรวมมือของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการทุกระดับไมวาจะเปนผูประกอบการ

ผูบรหิารการบริการของผูปฏิบัติงานบรกิารลวนมีบทบาทสาํคัญตอกระบวนการจัดการระบบการบริการ
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ทั้งสิ้นการใหความสําคัญตอการรบัรูคณุภาพของการบริการของผูรับบริการเปนเรื่องที่มิอาจละเลยไดดวย

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการสงเสริมคุณภาพของบริการอยางทั่วถึงตอเนื่องและสม่ําเสมอหัวใจ 

ของการบริการท่ีแทจริงอยูที่คุณภาพที่สามารถสรางความประทับใจอยางแนบแนนใหกับผูรับบริการ 

   จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา  คุณภาพบริการ  หมายถึง  ระดับของ 

การใหบริการท่ีเกิดจากความรวมมือกันของบุคคลหรือหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  สงผลให 

การใหบริการตรงตามความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ  ซึ่งมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

และสม่ําเสมอ 

 5.  องคประกอบของคุณภาพการบริการ 

  การท่ีจะทําใหบริการประสบความสาํเร็จไดนั้น  Parasuraman  และคณะ  (พิชยากร  

กาศสกุล,  2545  :  41  ;  อางอิงมาจาก  Parasuraman  and  others,  1985)  กลาววาจะตอง

ประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ  เหลานี ้ คือ 

   1.  ความเปนรูปธรรมของบริการ  (Tangibles)  หมายถึง  ลักษณะสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางกายภาพ  มีการจดัสถานที่ใหบริการอยางสะอาดสวยงาม  อุปกรณเครื่องมือพรอมสําหรับ

ใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ  บุคคลกร  วัสดุในการตดิตอสื่อสาร 

   2.  ความเชื่อมั่นไววางใจ  (Reliability)  หมายถึง  ความสามารถในการใหบริการ

ตามท่ีใหสัญญาไว  ละมีความนาเชื่อถือ  มาตรฐานการใหบริการไมตกต่ํา  มีความสม่ําเสมอ   

และความพรอมที่จะใหบรกิาร 

   3.  การตอบสนองตอผูรับบริการ  (Responsiveness)  หมายถึง  ความยินดี 

ที่จะชวยเหลือผูรับบรกิาร  และพรอมที่จะใหบริการไดในทันที  สะดวกรวดเร็ว  และใชเวลา 

ในการใหบริการเหมาะสม 

   4.  สมรรถนะของผูใหบริการ  (Competence)  หมายถึง  การมีความรู  

ความสามารถทักษะในการบรกิารที่ให  และสามารถแสดงออกมาใหผูรับบรกิารประจักษได 

   5.  ความมีอัธยาศัยไมตรี  (Courtesy)  หมายถึง  ความสภุาพออนโอน  ใหเกียรติ 

มีน้ําใจและเปนมิตรตอผูรับบริการใหการตอนรับที่เหมาะสมตอผูใชบริการ 

   6.  ความนาเชื่อถือ  (Credibility)  หมายถึง  ความนาไววางใจ  เชื่อถือได  ซึ่งเกิดจาก

ความซื่อสัตย  และความจริงใจของผูใหบริการ 

   7.  ความมั่นคงและปลอดภัย  (Security)  หมายถึง  ความรูสึกมั่นใจในความปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน  ชื่อเสียง  ปราศจากความรูสึกเสี่ยงอันตราย  และขอสงสัยตาง ๆ  รวมทั้งรักษา

ความลับของผูใชบริการ 

   8.  การเขาถึงบริการ  (Access)  หมายถึง  การที่ผูรบับริการสามารถเขารับบริการ 

ไดงายและไดรับความสะดวก  สบายจากการมารับบริการ  ระเบียบขั้นตอนในการรับบริการไมมากนอย

ซับซอนเกินไปในเวลานอย  และอยูในสถานท่ีที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก 
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   9.  การติดตอสื่อสาร  (Communication)  หมายถึง  การใหขอมูลตาง ๆ   

แกผูรับบริการใชการสื่อสารดวยภาษาท่ีผูรับบริการเขาใจและรับฟงเรื่องราวตาง ๆ  จากผูรับบริการ 

   10.  การเขาใจและรูจักผูรับบริการ  (Understanding  the  Customer)  หมายถึง  

การทําความเขาใจ  และรูจักผูรับบริการ  การใหคําแนะนํา  และเอาใจใสผูรับบรกิาร  รวมทั้ง 

ความตองการของผูรับบริการ 

  จากการศกึษาและพัฒนางานวิจัยของ  Parasuraman  และคณะ  (พิชยากร  กาศสกุล,  

2545  :  41  ;  อางอิงมาจาก  Parasuraman  and  others,  1985)  พบวาคุณภาพบริการขึ้นอยูกับ

ความแตกตางระหวางความคาดหวังกับการรับรูของผูบริการตอมา  Parasuraman  และคณะ  ไดนํา

เกณฑการประเมินคุณภาพการบริการทั้ง  10  ดานที่ไดกลาวมาแลวไปศกึษาวิจัยกับธุรกิจบริการตาง ๆ  

โดยสรางเคร่ืองมือ  และแบบประเมินที่เรียกวา  SERQUAAL  (Service  Quality)  แลวนําไปวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางมิติทั้ง  10  ดาน  จนพบเกณฑการประเมินคุณภาพบริการนั้นสามารถรวมมติิ

สําคัญที่บงชี้ถึงคุณภาพบริการไดเพียง  5  ดานหลักเทานั้น  คือ 

   1.  ความเปนรูปธรรมของบริการ  หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น 

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ไดแก  เครื่องอุปกรณ  บุคลากร  และการใชสัญลักษณหรือเอกสารที่ใช 

ในการติดตอสื่อสารใหผูรบับริการสัมผัสได  และการบริการนั้นเปนรูปธรรมสามารถรับรูได 

   2.  ความเชื่อถือไววางใจได  หมายถึง  ความสามารถในการใหบริการนั้นตรงกับสัญญา

ที่ใหไวกับผูรับบรกิาร  การบริการที่ใหทุกครั้งมีความถูกตอง  เหมาะสม  และมีความส่าํเสมอในทุกครั้ง

ของการบริการท่ีจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาการบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ  สามารถไววางใจได 

   3.  การตอบสนองตอผูรับบริการ  หมายถึง  ความพรอมและความเต็มใจ 

ที่จะใหบริการโดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที  ผูรบับริการ

สามารถเขารับบริการไดงาย  และไดรบัความสะดวกจากการใชบริการรวมทั้งจะตองกระจาย 

การใหบริการไปอยางทั่วถึง  รวดเร็วและไมตองรอนาน 

   4.  การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ  หมายถึง  ผูใหบริการมีทักษะ  ความรู  

ความสามารถในการใหบริการ  และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพมีกริยา

ทาทางกริยามารยาทที่ดีในการใหบริการ  สามารถท่ีจะทาํใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจวาจะไดรบั

บริการที่ดีท่ีสุด 

   5.  ความเอาใจใสของผูรับบริการ  หมายถึง  ความสามารถในการดูแล  ความเอ้ืออาทร  

เอาใจใสผูรับบริการตามความแตกตางกันของผูรับบริการในแตละคน  การบริการที่จะทาํใหผูรับบริการ 

พึงพอใจตอบสนองตอความตองการ  และความคาดหวังของผูรับบริการ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเนื้อหา 

 

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

การวิเคราะหเนื้อหา  โดยมีผูกลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาไวดังน้ี 

  อุทุมพร  จามรมาน  (2531  :  9)  ไดกลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาไววา  การวิเคราะห

เนื้อหา  เปนวิธีการวิจัยที่ใชกระบวนการหลายแบบมาสรุปขอวินิจฉัยที่ไดจากขอความ  ขอสรปุ 

จะเก่ียวเนื่องกับผูสงขอความ  หรือผูรับขอความ  หลักการสําคัญของการวิเคราะหเนื้อหา  คอื   

การจําแนกคํา  กลุมคํา  หรือประโยคจากขอความ  จากนั้นจึงจัดกลุมนําเสนอขอคนพบพรอมทั้ง 

แปลความหมาย  การวิเคราะหเนื้อหามีลักษณะการวิเคราะหที่เปนเอกลักษณเฉพาะ  โดยพัฒนามาจาก

การวิเคราะหเนื้อหาในหนังสือพิมพ  โฆษณา  วรรณคดี   

  สุภางค  จันทวานิช  (2540  :  144)  ไดกลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาไววา  การวิเคราะห 

เปนกระบวนการที่รวมกิจกรรมหลาย ๆ  อยาง  ที่มุงไปสูการทําความเขาใจขอมูลที่ผูวิจัยไดมา  ไดแก   

การตีความสรางขอสรุป  การจําแนกชนิดและการเปรียบเทยีบลักษณะของขอมูลการหาความเก่ียวโยง

ของปรากฏการณตาง ๆ  การหาคําอธิบายและขอสรุปทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบคําถามแกตัวผูวิจัย   

วาสามารถทําความเขาใจสิ่งที่ปรากฏไดหรือไม  การวิเคราะหจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลเอกสารอาจทําไดโดยวิธีการเชิงปริมาณ  และวิธีการเชิงคุณภาพ  วิธีการเชิงปริมาณ  

คือ  การทําใหขอมูลเอกสาร  ไดแก  ถอยคํา  ประโยค  หรือใจความในเอกสารเปนจํานวนที่วัดได   

และแจงนับจํานวนของถอยคํา  ประโยค  หรือใจความเหลานั้น  หรือเรียกวา  การวิเคราะหเนื้อหา  

(Content  Analysis)  สวนวิธีการเชิงคณุภาพ  คือ  การตคีวามสรางขอสรุปแบบอุปนัย  (Induction)  

จากเอกสารดังกลาวประกอบกับเอกสารอ่ืน ๆ  โดยอาจมีการแบงประเภทตามเน้ือหาของเอกสารแลว

เปรียบเทียบเนื้อหาประเภทตาง ๆ   

  นัยนา  ตันติวสิุทธิ์  (2546  :  38)  ไดกลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาไววา  การวิเคราะห

เนื้อหา  เปนการวิจัยเชิงบรรยายประเภทหนึ่งที่สําคัญมาก  เพราะเปนการศึกษาที่มุงคนหาลักษณะ 

ของการสื่อสารโดยเฉพาะ  ซึง่รวมทั้งท่ีเปนเอกสารท่ีเขียนและที่พูดดวยการวิเคราะหเนื้อหา  มีลักษณะ

ที่คลายกับการวิเคราะหเอกสาร  เพียงแตจะมีขอบเขตแคบกวา  เพราะมุงวิเคราะหเนื้อหาสาระ 

ของเอกสารเปนสําคัญ   

  Holsti  (สโลพร  ตรพีงษพันธ.  2547  :  39  ;  อางอิงมาจาก  Holsti.  1969)   

ไดจําแนกการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน  3  แบบ  ไดแก  1)  การวิเคราะหหาลักษณะของการสื่อ

ความหมาย  คือ  วิเคราะหในประเด็นที่เก่ียวของกับคําถามวาในสาระตาง ๆ  ที่เปนขอมูลเพื่อการวิเคราะห

เนื้อหาเปนเรื่องอะไร  มีความเปนมาอยางไรและเก่ียวของกับใคร  2)  การวิเคราะหเชิงเหตุผล  คือ  

วิเคราะหหาเหตุผล  ตลอดจนตรวจจากขอมูล  3)  การวิเคราะหผล  คือ  วิเคราะหเฉพาะสวนท่ีเปนผล 

ของการสื่อความหมาย 
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  Krippendroff  (อุทุมพร  จามรมาน.  2531  :  10 - 11  ;  อางอิงมาจาก  

Krippendroff.  1980)  เสนอการวิเคราะหเนื้อหาเปน  6  ประเภท  คือ  1)  การวิเคราะหเนื้อหา

ระบบ  โดยคํานึงถึงวา  เน้ือหาสาระที่มุงวิเคราะหนั้นมีองคประกอบอะไรบาง  องคประกอบดังกลาว 

มีความสัมพันธกันอยางไร  และมีการแปลงรูปแบบออกมาในรูปความสัมพันธอ่ืนไดบางหรือไม   

2)  วิเคราะหเพื่อหามาตรฐาน  เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินคุณคาของเนื้อหาสาระวามคุีณคามากนอย

เพียงใด  หรือเพื่อวิเคราะหวาเนื้อหาสาระแตกตางไปจากมาตรฐานมากนอยเพียงใด  3)  การวิเคราะห

เนื้อหาดัชนีบางอยาง  เชน  ความถี่ของคําสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นแรงจูงใจของผูเขียน  หรือหาดัชนี

เพื่อชี้ใหเห็นความรูสึกพอใจ  ไมพอใจตอเหตุการณบางอยาง  4)  วิเคราะหเนื้อหาเพื่อกลุมคําแบบ 

ตาง ๆ  เชน  การอางอิงถึงนายกรัฐมนตรี  อาจทาํไดโดยตาํแหนง  ยศ  ป  สถานที ่ ชื่อ  เปนตน   

5)  การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหาความหมาย  เชน  การสรุปประเดน็  การหาสาเหตุ  และผลการอธิบาย

พฤติกรรม  และ  6)  การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน  เชน  การวิเคราะหเอกสาร

เก่ียวกับสภาวะแวดลอม  ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคน 

ในแตละพื้นที่ตอการทํานุบํารงุสภาวะแวดลอมในพื้นที่ของตน 

  จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการวิเคราะหเนื้อหาเปนกระบวนการหรือวิธีการที่มีความสําคญั

ในการจําแนก  แยกแยะ  จัดประเภท  หรือการตีความขอมูลหรือเนื้อหาออกมาอยางเปนระบบ  โดยใช

การจัดลําดับและแปรผลขอมูลหรือเนื้อหาดวยวิธีการเชิงปริมาณ  ดวยความเท่ียงตรง  และเชื่อมั่นได 

 ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา 

  มีผูใหความหมายเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหาไวดังน้ี 

   สุภางค  จันทวานิช  (2540  :  144)  ไดกลาวถึงความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา

วาเปนเทคนคิการวิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของขอความหรือเอกสาร  โดยใชวิธีการเชิงปริมาณ

อยางเปนระบบและเนนสภาพวัตถุวิสัย  (Objective)  การบรรยายเนนที่เนื้อหา  ตามที่ปรากฏ 

ในขอความ  พิจารณาจากเนือ้หา  โดยผูวิจัยไมมกีติกา  หรือความรูสึกของตัวเอง  ไมเนนตีความ 

หรือหาความหมายที่ซอนอยูเบื้องหลัง  ซึ่งสรุปไดวาการวิเคราะหเนื้อหาจะตองมีลักษณะสําคัญ   

3  ประการ  คือ  ความเปนระบบ  มีความเปนสภาพวัตถุวสิัย  และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี 

   มนตรี  วงษสะพาน  (2544  :  13)  ไดสรปุความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา  

หมายถึง  การแยกแยะสภาพของเน้ือหาออกจากเอกสาร  ใหมีความกระชับ  ชัดเจน  และเปนจริง

นําไปสูการบรรยายสารสนเทศที่ปรากฏอยางเปนระบบ 

   กชกรณ  เอกกิตติ  (2545  :  12)  ไดกลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาไววา   

เปนกระบวนการที่มุงไปสูการทําความเขาใจในขอมูลที่นักวิจัยไดมา  โดยการจาํแนกประเภทของขอมูล

เปรียบเทียบลักษณะของขอมูล  ความเก่ียวโยงของปรากฏการณตาง ๆ  ของขอมูล  และอธิบายเพื่อให

ไดขอมูลโดยสรปุและนําไปสูการตอบคําถามของปญหาในการวิจัย  การวิเคราะหเนื้อหาสวนประกอบ 
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ที่สําคัญคือ  ตัวขอมูล  การจัดประเภทของขอมูล  การวางระบบขอมูล  การวางแนวความคิด 

ในการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งขึ้นอยูกับผูวิจัยแตละคน 

   กิตติชัย  แสนสุวรรณ  (2551  :  43)  ไดสรุปความหมายของการวิเคราะหขอมูล   

ไววา  การวิเคราะหเนื้อหา  หมายถึง  การแยกแยะ  จัดประเภทและตีความ  ขอมูลหรือเนื้อหา 

ในงานวิจัย  ออกมาอยางเปนระบบและใชการจัดลาํดับและแปรผลขอมูลหรือเน้ือหา  ดวยวิธีการ 

เชิงปริมาณ  ดวยความเท่ียงตรง  และเชื่อมั่นได 

   Kerlinger  (1973  :  603 - 604)  ไดใหความหมายของการวิเคราะหขอมูลไววา  คือ   

การจัดระเบียบ  การแยกประเภทขอมูลออกเปนสวน ๆ  เพ่ือใหไดคําตอบในปญหาท่ีวิจัย 

  จากความหมายของการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรปุไดวา  การวิเคราะหเนื้อหา  

หมายถึง  การจาํแนก  แยกแยะ  จัดประเภท  และการตีความขอมูลหรือเนื้อหาออกมาอยางเปนระบบ  

โดยใชการจัดลาํดับและแปรผลขอมูลหรือเนื้อหาดวยวิธีการเชิงปริมาณ  ดวยความเท่ียงตรง   

และเชื่อมั่นได 

 วัตถุประสงคของการวิเคราะหเนื้อหา 

  มีผูกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหเน้ือหาไวดังนี้ 

   อุทมุพร  จามรมาน  (2531  :  11)  ไดกลาววา  การวิเคราะหเนื้อหามีวัตถุประสงคใหญ  

3  ประการ  ดังนี้ 

    1.  เพื่อสรุปขอมูล 

    2.  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายใน 

    3.  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายนอก 

   Best  และ  Jam  (1998  :  129 - 130)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะห

เนื้อหาดังนี้ 

    1.  เพื่ออธิบายสภาพของเน้ือหา 

    2.  เพื่อศึกษาความสําคัญหรือความสนใจที่เก่ียวของกับเร่ืองหรือปญหาเฉพาะ 

    3.  เพื่อศึกษาระดับความยากงายของการเสนอเนื้อหาในตําราเรียน  หนังสือ

สิ่งพิมพอ่ืน ๆ 

    4.  เพื่อวิเคราะหความผิดพลาดแบบตาง ๆ  ในงานของนักศึกษา 

    5.  เพื่อประเมินอคติ  หรือการโฆษณาชวนเชื่อของการศึกษาเน้ือหา 

    6.  เพื่อวิเคราะหการใชสัญลักษณ  ที่แสดงถึงบุคคล  พรรคการเมือง  สถาบันหรือ 

ความคิดเห็นตาง ๆ 
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 เกณฑในการจําแนกการวิเคราะหเนื้อหา 

  มีผูใหเกณฑในการจําแนกการวิเคราะหเนื้อหาไว  ดังน้ี 

   Krippendorff  (พรชุลี  อาชวอํารุง.  2543  :  5  ;  อางอิงมาจาก  Krippendorff.  

1980)  เสนอการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน  6  ประเภทดังนี้ 

    1.  วิเคราะหเนื้อหาระบบ  โดยคาํนึงถึงวาเนื้อหาสาระที่มุงวิเคราะหนั้น 

มีองคประกอบอะไรบาง  องคประกอบดังกลาวมีความสัมพันธกันอยางไร  และมีการแปลงรปูแบบ

ออกมาในรูปความสัมพันธอ่ืนไดบางหรือไม 

    2.  วิเคราะหเพื่อหามาตรฐาน  เปนการวิเคราะหวาเนื้อหาสาระแตกตางไปจาก

มาตรฐานมากนอยเพียงใด 

    3.  วิเคราะหเนื้อหาดัชนีบางอยาง  เชน  ความถ่ีของคํา  สัญลักษณ  ที่แสดงใหเห็น

แรงจูงใจของผูเขียน  หรือดัชนีเพื่อชี้ใหเห็นความรูสึกพอใจ  ไมพอใจตอเหตุการณบางอยาง 

    4.  วิเคราะหเนื้อหาเพื่อหากลุมคําแบบตาง ๆ  เชน  การอางอิงถึงนายกรัฐมนตรี 

อาจทําไดโดยใชตําแหนง  ยศ  ป  สถานที่  ชื่อ  เปนตน 

    5.  วิเคราะหเนื้อหาเพื่อหาความหมาย  เชน  การสรุปประเด็น  การหาสาเหตุ 

และผลการอธิบายพฤติกรรม 

    6.  วิเคราะหเนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน  เชน  การวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับ 

สภาวะแวดลอม  ทําใหไดขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแตละพื้นท่ี 

ตอการทํานุบํารุงสภาวะแวดลอมในพื้นที่ของตน 

   Holsti  (อุทุมพร  จามรมาน.  2531  :  6  ;  อางอิงมาจาก  Holsti.  1969)   

ไดจําแนกการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน  3  แบบ  ดังนี้ 

    1.  วิเคราะหหาลักษณะของการสื่อความหมาย  น้ันคือวิเคราะหในประเด็น 

ที่เก่ียวของกับคาํถามวา  ในสาระตาง ๆ  ที่เปนขอมูลเพื่อการวิเคราะหเนื้อหานี้เปนเรื่องอะไร   

มีความเปนมาอยางไร  และเก่ียวของกับใคร 

    2.  การวิเคราะหเชิงเหตุผล  นั่นคือวิเคราะหหาเหตุผล  ตลอดจนผลจากขอมลู 

    3.  การวิเคราะหผล  น้ันคือ  วิเคราะหเฉพาะสวนท่ีเปนผลของการสื่อความหมาย

แมวาการวิเคราะหเนื้อหาเปนงานของผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  ก็ตาม  แตการวิเคราะหจะตอง 

มีองคประกอบอื่นนอกจากผูเชี่ยวชาญ  (อุทุมพร  จามรมาน.  2531  :  11 - 12)  ดังนี้ 

    4.  เนื้อหาที่จะวิเคราะห  เนื้อหาในที่นี้ไมจําเปนตองอยูในรูปเอกสาร  สิ่งพิมพ

เสมอไป  อยูในรูปอื่นก็ได  เชน  รูปภาพ  การตูน  ละคร  เพลง  การโฆษณา  ฟลมภาพยนตร  บท  

คําพูด  คํากลาว  หลักฐานทางประวัติศาสตร  การสนทนา 
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    5.  วัตถุประสงคในการวิเคราะหเนื้อหา 

     การวิเคราะหเนื้อหามีวัตถุประสงคใหญ ๆ  3  ประการ  คือ 

      1.  เพื่อสรปุขอมูล 

      2.  เพื่อหารปูแบบหรือความสัมพันธภายใน 

      3.  เพื่อหารปูแบบหรือความสัมพันธภายนอก 

    6.  หนวยในการวิเคราะห 

     ในการวิเคราะหเนื้อหา  ผูวิเคราะหตองมีความกระจางในเรื่องหนวยที่วิเคราะห 

วาเปนหนวยแบบใด  โดยปกติหนวยในการวิเคราะหเนื้อหามีดังนี้ 

      หนวยจากการสุม  ไดมาจากการสังเกต  หรือการสัมผัส  แตละหนวยนั้น 

มีลักษณะที่เปนอิสระตอกัน  เชน  ประโยคแตละประโยคถือเปน  1  หนวย 

      หนวยจากการบันทึกเปนการจัดกระทําขอมูลจากการสุม  มายอยเปนกลุม

เปนพวกหนวยจากเนื้อหา  เปนการรวบรวมหนวยจากการบันทึกมาจัดกลุมอีกทีหนึ่ง 

 องคประกอบในการวิเคราะหเนื้อหา 

  การวิเคราะหเนื้อหาสวนใหญเปนงานของผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  อยางไรก็ตาม 

การวิเคราะหเนื้อหาจะตองมีองคประกอบอื่น ๆ  ดวย  (อุทุมพร  จามรมาน.  2531  :  11 - 13)  

กลาวถึงองคประกอบของเนื้อหา  ดังนี้ 

   1.  เนื้อหาที่จะวิเคราะห  เนื้อหาที่ใชในการวิเคราะหอาจเปนขอความในตํารา  

บทความหนังสือ  เอกสาร  สิง่ตีพิมพ  หรืองานวิจัยตาง ๆ  ที่ตองการศึกษาหาขอสรปุขอมูล  

ความสัมพันธหรือองคประกอบ 

   2.  วัตถุประสงคในการวิเคราะหเนื้อหา  มีวัตถุประสงคใหญ ๆ  3  ประการ  คือ   

เพื่อสรุปขอมูล  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายใน  และเพื่อหารปูแบบหรือความสัมพันธภายนอก 

   3.  หนวยในการวิเคราะห  โดยปกติหนวยในการวิเคราะหมี  3  ประการ  คอื 

    3.1  หนวยจากการสุม  จากการสังเกต  หรือการสัมผสั  แตละหนวยนั้นมีลักษณะ

ที่เปนอิสระตอกัน  เชน  ประโยคแตละประโยค  ถือเปน  1  หนวย 

    3.2  หนวยจากการบันทึก  จดัทําขอมูลจากการสุม  มายอยเปนกลุมเปนพวก 

    3.3  หนวยจากเนื้อหา  รวบรวมหนวยจากการบันทึกมาจัดกลุมอีกครั้งหนึ่ง   

เกณฑในการสรางหนวยอาจทําไดจากการพิจารณาลักษณะทั่วไปทางกายภาพ  เชน  จาํนวนเลม 

ของรายงาน  การพิจารณาภาษา  ไดแก  การแจงนับคํา  การพิจารณาอางอิง  เชน  จากวัตถุ  บุคคล  

หรือ  การกระทําจากโครงสราง  เชน  ทางดานความรูสึก  ภาษาละความหมาย  และการพิจารณาจาก

ความหมาย  โดยอาศยัความหมายของภาษาสูความเขาใจที่ลึกซึ้ง  เชน  เปนการขอรอง  หรือบังคับ  

หรือให  โดยอาศัยการวิเคราะหเนื้อหา 
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   4.  การวิเคราะหเอกสารตองเก่ียวของกับปริมาณของสิ่งที่นํามาวิเคราะหมากมาย   

ผูวิเคราะหตองสามารถจาํแนกสิ่งท่ีเกี่ยวของที่จะวิเคราะหออกจากสิ่งที่ไมเก่ียวของ  หลังจากไดปริมาณ

สิ่งที่จะวิเคราะหออกมาแลว  ตองทําการสุมเนื้อหาสาระสิ่งที่จะวิเคราะหออกมาตามความตองการ 

 วิธีวิเคราะหเนื้อหา 

  อุทุมพร  จามรมาน  (2531  :  13 - 15)  ไดแบงวิธีวิเคราะหเนื้อหาออกเปน  2  ขั้นตอน  

คือ 

   1.  การแปลภาษาเปนขอมูล  กระทาํไดเมื่อผูวิเคราะหจับประเด็นที่ซอนอยูในเนื้อหา

สาระไดอยางชัดเจนกอนแลวแยกเนื้อหาสาระออกเปนสวนยอย ๆ  ซึ่งมีหลายแบบ  เชน  การแยกเปน

สาย  เชน  เนื้อหาสาระท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  นาํมาจัดเรียงเปนเสนเดยีวกัน  หรือ

เนื้อหาสาระที่รุนแรงตางกัน  ก็นํามาจัดเรียงกันตามความรนุแรงมากจนถึงนอย  การแยกเปนวงกลม

ยอย  เนื้อหาสาระใดที่นํามาจัดพวกเขาดวยกันเปนวง ๆ  การแยกตามมิติ  (มิติเดียวหรือมากกวาหนึ่ง

มิติ)  เชน  จัดกลุมตัวแปรตามบุคลิกของคน  5  แบบ  จะได  5  มิต ิ การจัดทาํเปนก่ิงกานของตนไม  

ไดแก  การจัดทําเปนระเบียบแยกยอยเปนสาย ๆ  เหมือนรากตนไม  เชน  การวิเคราะหความสัมพันธ

ของเครือญาติ 

   2.  การแปลขอมูลออกเปนตัวเลข  หลังจากการแปลเนื้อหาออกเปนสวนยอยแลว  

การแปลขอมูลจากสวนยอยเปนตัวเลขสามารถทาํได  2  แบบ  คือ  แปลเปนจํานวนหรือความถี่   

และแปลเปนคาหรือคะแนน 

  Hayman  (นัยนา  ตันติวิสุทธิ์.  2546  :  40  ;  อางอิงมาจาก  Hayman.  1968  :   

80 - 81)  การวิเคราะหเนื้อหามีลักษณะและขั้นตอนคลายกับการวิเคราะหเอกสาร  แตมีขอบเขต 

แคบกวาเพราะมุงวิเคราะหเนื้อหาสาระของเอกสารเปนสําคัญ  โดยมีขั้นตอนท่ีสําคัญ  ดงันี้ 

   1.  การกําหนดหนวยวิเคราะห  เมื่อเลือกเอกสารที่จะวิเคราะหไดแลว  ข้ันแรก 

ของการวิเคราะหจะตองกําหนดหนวยวิเคราะหใหชัดเจนวาจะใชหนวยอะไรเปนตัวกําหนดนับ  เชน  

กําหนดหนวยเปนคํา ๆ  เดียว  เปนวลี  เปนประโยคสมบูรณ  เปนยอหนา  เปนบทความ  1  บท   

เปนหนังสือที่สมบูรณ  1  เลม  แตละหนวยวิเคราะหจะตองกําหนดใหแนนอน  ชัดเจน  และบอกลักษณะ

ใหสามารถวัดได 

   2.  การนับความถ่ี  จดนับความถ่ีของเน้ือหาเปนจํานวนหนวยวิเคราะห  จาํแนก 

ตามประเภทของเนื้อหาที่ตองการ 

   3.  การระบุทิศทางและปริมาณ  เชน  ชอบ  ไมชอบ  หรือเฉย ๆ  หรือเปนเนื้อหา 

ที่นาสนใจ  ไมนาสนใจ  หรือเฉย ๆ  สวนปริมาณ  หมายถึง  ปริมาณมาก  นอยของทิศทาง  เชน   

ชอบมาก  ชอบนอย  ไมชอบเลย  เปนตน 

   4.  การแจกแจงความถี่  แยกเปนรายประเภท  ทาํใหเห็นวาเปนเนื้อหาที่ชอบมากที่สุด  

ไมชอบเลย  เปนจํานวนมากนอยเทาใด 
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   5.  การสุมตัวอยาง  หนวยการวิเคราะหที่กําหนดตองเปนตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมด  

เพราะผลที่ไดสรปุอางอิงจะเปนผลการวิเคราะหทั้งหมด 

   6.  การสรางเครื่องมือบันทึก  โดยจัดทําเปนแบบฟอรมสําหรับใชจดบันทึก 

ผลการวิเคราะห  ซึ่งตองจัดทําแบบฟอรมและจดบันทึกอยางระมัดระวัง  เพ่ือใหผลการวิเคราะหที่ได

ถูกตองและเชื่อถือไดมากที่สุด 

  ความเชื่อถือไดของผลการวิเคราะหเนื้อหา  การวิเคราะหเนื้อหามักอิงกับผูวิเคราะห

เนื้อหาเปนสวนใหญ  จะเห็นไดวาผลการวิเคราะหเน้ือหาเดียวกันแตตางกันท่ีคนวิเคราะห  มกัให

คําตอบแตกตางกัน  ท้ังนี้มาจากแหลงความคาดเคลื่อนหลายอยาง  เชน  ลักษณะและความสามารถ

ของผูวิเคราะห  ความสมบูรณของขอมูล  การสุมขอมูลมาวิเคราะห  วิธีการวิเคราะห  และการจัดทาํ

รายงาน  ความเชื่อถือไดในท่ีนี้  จําแนกเปนความเที่ยงกับความตรง  ดังนี้  (อุทุมพร  จามรมาน.   

2531  :  14 - 15) 

   ความเที่ยงของผลการวิเคราะหเนื้อหา  มีความหมาย  3  อยาง  คือ  ความคงที่  

ความเหมือนเดิม  และความแมนยํา  มีวิธีการตรวจสอบที่แตกตางกัน  คือ 

    1.  ความคงที่  การตรวจสอบความคงท่ีทําไดโดยการวิเคราะหซ้ํา  แลวเปรียบเทยีบ

ผลการวิเคราะหทั้งสองครั้งวาแตกตางกันหรือเหมือนกัน 

    2.  ความเหมือนเดิม  การตรวจสอบความเท่ียงแบบนี้ทําไดโดยการตรวจสอบ 

ทุกขั้นตอน 

    3.  ความแมนยํา  การตรวจสอบเก่ียวกับเกณฑหรือมาตรฐานทุก ๆ  ข้ันตอน  

ความตรงของผลการวิเคราะหเน้ือหา  หมายถึง  ผลการวิเคราะหสอดคลองกับความเปนจริงมากนอย

เพียงใด  ความตรงของผลการวิเคราะหเนื้อหามี  5  ประเภท  คือ 

     3.1  ความตรงท่ีเก่ียวของกับขอมูล  หมายความวา  ขอมลูที่นํามาวิเคราะห

สอดคลองกับขอเท็จจริงเพียงใด 

     3.2  ความตรงตามความหมาย  หมายความวา  มีการวิเคราะหเนื้อหา   

จัดกลุมเนื้อหา  ใหคําจํากัดความของคาํตรงตามความหมายหรือไม  โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

     3.3  ความตรงตามการสุม  หมายถึง  เนื้อหาสาระท่ีจะนาํมาวิเคราะหนี้   

มีปริมาณมากจําเปนตองมีการสุมออกมา  การอธิบายการสุมตัวอยางอยางไมลําเอียง  เปนวิธีการหนึ่ง 

ที่ใชในการตรวจสอบความตรงแบบนี้ 

     3.4  ความตรงตามวิธีการ  หมายถึง  ผลการวิเคราะหที่ใชวิธีการ  2  อยาง

นาจะใหวิการวิเคราะหออกมาเหมือนกัน 

     3.5  ความตรงตามทฤษฎี  หมายถึง  ผลการวิเคราะหที่นาจะสอดคลองกับ

ทฤษฎีหลักการหรือขอเทจ็จริงที่เก่ียวของ 
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 เทคนิคในการวิเคราะหเนื้อหา 

  การวิเคราะหเนื้อหางานวิจัยทีใ่หมีความแมนยํา  ถูกตอง  มีเทคนิควิธีท่ีควรคํานึงถึงดังน้ี  

(อุทุมพร  จามรมาน.  2531  :  21 - 22) 

   1.  การกําหนดแนวความคิดในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

    1.1  การกระทํา  (Acts)  เปนเหตุการณ  หรือสถานการณ  หรือพฤติกรรม 

ที่เกิดข้ึนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยไมยาวนานหรือตอเนื่อง 

    1.2  กิจกรรม  (Activities)  เปนเหตุการณ  หรือสถานการณ  หรือขนบธรรมเนียม 

ประเพณี  และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่อง  และมีความสัมพันธกับบุคคลบางคนหรือบางกลุม 

    1.3  ความหมาย  (Meanings)  เปนเรื่องที่บุคคลอธิบายใหความหมายเก่ียวกับ 

การกระทาํและหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับโลกทัศน  ความเชื่อ  คานิยม  และบรรทัดฐาน 

    1.4  ความสัมพันธ  (Relationship)  เปนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล 

หลายคนในสังคมที่ศึกษา  อาจมีความรวมมือหรือขัดแยงกัน 

    1.5  การมีสวนรวม  (Participation)  เปนการเขารวมกิจกรรม  หรือการปรับตัว 

ของบุคคลในสถานการณหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

    1.6  สภาพสังคม  (Setting)  เปนสถานการณหรือกิจกรรมที่ทําการศึกษาที่ตอง

ศึกษาทั้งชุมชน 

   2.  การกําหนดแนวทางของทฤษฎีในการวิเคราะหขอมูล 

    โดยท่ัวไปการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะไมนิยมนําทฤษฎีมาวิเคราะหขอมูล   

หรือการกําหนดทฤษฎีไวแลวจึงทําการรวบรวมขอมูล  ในที่นี้เปนแนวทางของทฤษฎีในการวิเคราะห

ขอมูลไมใชเนนเฉพาะการใชทฤษฎีในการวิเคราะหขอมูล  แตมีทฤษฎีอยูเบื้องหลังเปนกรอบความคิด 

ในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  และมีลักษณะของความยืดหยุนโดยนักวิจัยจะพิจารณา

ขอมูลเปนสําคัญ  เนื่องจากบางทฤษฎีไมสามารถจะอธิบายพฤติกรรมที่เกิดข้ึนไดทั้งหมด  จึงมีลักษณะ

นักวิจัยจะตองพยายามคนหาความรูใหม  จากการวิเคราะหขอมูล  ทฤษฎีจึงเปนเพียงแนวทางหรือเปน

การชวยเหลือหรือเสนอแนะ  เพื่อใหเกิดความกระจางในขอมูลนั้น  อนึ่ง  แนวทางของทฤษฎีที่นักวิจัย 

ใชมักจะแตกตางกันไปตามการศึกษา  และความถนัดของนักวิจัย 

   3.  การวิเคราะหขอมูลจากทัศนะของคนในการวิจัยเชิงคณุภาพเนนในเรื่องการศึกษา

ทัศนคติ  ความคดิเห็น  คานิยมของบุคคลภายในชุมชนวิเคราะหและตีความหมาย  นักวิจัยเปนเพียง

การประมวลและสรุปผลของการศึกษา  ก็อาจถือวาเปนการวิเคราะหขอมูลจากทัศนะของคน   

ในเรื่องการวิเคราะหนี้มีความสําคัญมากตอการวิจัยเชิงคุณภาพ  นักวิจัยจะตองมีความรูความสามารถ 

ที่จะทําอยางไรใหบุคคลในชุมชนไดบอกขอเท็จจริงมากที่สุดโดยไมปดบัง  นกัวิจัยจึงจะตองอาศัย 

ในชุมชนเพื่อเขาไปสังเกตการณเปนระยะเวลานาน  จึงจะใหขอมูลท่ีนักวิจัยไดรับเปนขอมูลในทัศนะ 

ของคนอยางแทจริง 
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   4.  การรวมกันวิเคราะหขอมูลระหวางนักวิจัยและผูถูกวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ไดมีการพัฒนาไปอยางมาก  โดยเฉพาะการวิจัยติดตามประเมินผลงานพัฒนา  ซึ่งจะตองอาศัยเทคนิค

วิธีการวจิัยแบบมีสวนรวมระหวางนักวิจัยและผูถูกวิจัย  โดยผูถูกวิจัยหรือชาวบานชวยกันวิเคราะห

ขอมูล  สรุปผลของการวิจัย  อาจจะกลาวไดวาเปนการวิจัยที่ผูถูกวิจัยไดรับขอมูลทนัที  และสามารถ 

นําผลการวิจัยไปใชประโยชนได 

  สุภางค  จันทวานิช  (2540  :  148)  ไดกลาวถึงเทคนิคที่เปนหัวใจของการวิเคราะห

เนื้อหาไว  ดังน้ี  เทคนิคสําคญัที่สุดในการวิเคราะหเนื้อหา  คือ  การวางระบบขอมูลโดยการจัดประเภท

ของคําและขอความท่ีจะวิเคราะห  เม่ือไดเอกสารมาแลว  ผูวิจัยจะจัดจาํแนกประเภท  (Categories)  

ของคําและขอความอยางไรจงึจะไดประเภทท่ีดี  ครอบคลุม  ตรงตามปญหาของการวิจัย 

   วิธีจัดประเภทจะตองดําเนินเปน  3  ข้ันตอน  ซึ่งเก่ียวพันกันไปมา  ดังนี้ 

    ในข้ันแรก  ผูวิจัยจะตองคาํนึงถึงปญหาของการวิจัยวาอาจครอบคลุมประเภท 

ของคําหรือขอความอะไรบาง  เชน  ในการวิเคราะหเนื้อหาของความรุนแรงทางรางกายที่ปรากฏ 

ในภาพยนตรโทรทศัน  ผูวิจัยจะตองแยกแยะวาแนวคิดเรื่องความรุนแรงทางรางกาย  อาจจําแนกเปน

ประเภทยอย ๆ  อะไรบาง  เชน  การทรมานรางกาย  การลอบสังหาร  การทําราย  ฯลฯ  เมื่อได

ประเภทยอยของแนวคิดแลว  ผูวิจัย  จะตองกําหนดในขั้นตอไปวาหนวย  (Unit)  ของเนื้อหาท่ีจะลงมือ

จําแนกและแจงนั้นไดแกอะไรบาง  ถาเปนขอความในลักษณะวลีหรือประโยค  ไดแก  ขอความอะไรบาง

และในขั้นสุดทาย  ผูวิจัยจะตองกําหนดวาวิธีการแจงนับท่ีจะใชคือวิธีใดการทําระบบจําแนกประเภทที่ดี  

ในการวิเคราะหเนื้อหาควรมีลกัษณะ  ดังน้ี 

     1.  ระบบจําแนกประเภทควรสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย  นั่นคือ 

ตรงกับนิยามกรอบแนวคิด  นิยามตัวแปร  และนิยามเชิงปฏิบัติการในการวิจัยนั้น ๆ  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ของการวิจัยถือเปนตัวบงชี้ของประเภทที่เหมาะสมมากกวาอยางหนึ่งท่ีนักวิจัยควรใชเปนเกณฑ 

ในการจําแนกประเภท 

     2.  ระบบจําแนกประเภทควรมีความครอบคลุม  นั่นคือ  สามารถรองรบัคํา 

และขอความท่ีจะถูกแจงนับไดเปนอยางดี  ผูวิจัยสรางคุณลักษณะครอบคลุมนี้ไดโดยการระบุ

รายละเอียดของแนวคิดยอยและตัวแปรของการวิจัยใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได  ทั้งน้ีเพื่อใหผูแจงนับ

หรือผูลงรหัสไมประสบความยุงยากใจในการตัดสินวาคาํใดควรจัดอยูในประเภทใด  นอกจากนั้นผูวิจัย

ควรจะไดอานเอกสารอยางละเอียดจนจบ  เพื่อจะไดทราบวาตัวบทหรือเอกสารที่จะวิเคราะหมีคําสาํคัญ

ใดบางที่ตรงกับปญหาของการวิจัยและแนวคิดยอย ๆ  ท่ีแตกออกจากปญหานั้น  มิฉะนั้นจะตอง 

มีการสรางประเภทของคาํและขอความใหมเพิ่มขึ้นอยูเรื่อย  เพราะระบบจําแนกประเภทท่ีสรางไว 

ไมครอบคลุมการลงรหัสก็จะวุนวายเพราะตองยอนกลับไปนําขอมูลสวนที่วิเคราะหแลวมาวิเคราะห

เพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบและขอความในประเภทที่สรางขึ้นใหม 
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     3.  ระบบจําแนกประเภทควรมีความเดนชัดในตัวเอง  เพ่ือใหการจําแนกขอมูล

ทําไดโดยสะดวก  ไมเกิดปญหาวาคาํหรือขอความสามารถถูกจําแนกเขาไดหลายประเภทพรอม ๆ  กัน 

     4.  ระบบจําแนกประเภท  ไมควรมีความซับซอนเหลื่อมกัน  นั่นคือ  ไมควรมี

ประเภทที่คลายคลึงกันในบางสวน  เชน  การจําแนกประเภท  เปนสถาบันชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย  

การจําแนกเปนสองประเภทเชนนี้อาจเหลื่อมกันไดบาง  ทําใหคําและขอความบางอยางอยูไดทั้ง 

สองประเภทเชนกัน  เชน  คําวาสิ้นแผนดิน  อาจสื่อความหมายของชาติหรือสถาบันกษัตริยก็ได 

     5.  ผูสรางระบบจําแนกประเภทควรใชหลักการเดยีวกันในการจัดประเภท 

ตาง ๆ  ไมใชมิติของเวลาบาง  ใชสถานที่บาง  ใชดีกรีของความรูสึกบาง  จะทําใหประเภทที่จัด 

ขาดเอกภาพไมอาจนํามาเทียบเคยีงกันได  ขอจําเปนจะตองจําแนกประเภทขอมูลเหลานั้นออกจากกัน  

ประเด็นนี้รวมถึงการแยกขอมูลเปนขอมูลท่ีปรากฏและขอมูลที่แฝงอยูดวย  ผูวิจัยไมควรนาํขอมูล 

สองระดับนี้มาเปรียบเทยีบกัน 

 ข้ันตอนในการวิเคราะหเนื้อหา 

  ในการวิเคราะหเนื้อหา  อาจประมวลข้ันตอนหลัก ๆ  สําหรับการวิเคราะหขอมูลได   

5  ชั้น  ดังนี ้ (สุภางค  จันทวานิช.  2540  :  17) 

   1.  การใชแนวคิดทฤษฎีและการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห 

   2.  การตรวจสอบขอมูล 

   3.  การจดบันทึกและทําดัชนีขอมูล 

   4.  การทําขอสรุปชั่วคราวและการกําจัดขอมูล 

   5.  การสรางขอสรุปและการพิสูจนขอสรุป 

  อุทุมพร  จามรมาน  (2531  :  13)  ไดอธิบายขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน   

2  ขั้นตอน  ดังนี้ 

   1.  การแปลภาษาเปนขอมูล 

    การแปลภาษาเปนขอมูลนี้จะทําไดก็ตอเมื่อผูวิเคราะหจับประเด็นท่ีซอนอยูใน

เนื้อหาสาระไดอยางชัดเจนเสยีกอน  แลวแยกเนื้อหาสาระออกเปนสวนยอย ๆ  การแยกเนื้อหาสาระ

ออกเปนสวนยอย ๆ  มีหลายแบบ  เชน 

     1.1  แยกเปนกลุมตามเนื้อหาหรือตัวแปร 

     1.2  แยกเปนสาย  (Chain)  เชน  เน้ือหาสาระที่เกิดขึ้นในอดีต  ปจจุบัน   

และอนาคต  นํามาจัดเรียงบนเสนเดียวกัน  หรือเนื้อหาสาระที่รนุแรงแตกตางกันก็นํามาจัดเรยีงกัน 

ตามความรุนแรงมากจนถึงความรนุแรงนอย 

     1.3  แยกเปนวงกลมยอย  (Loop)  เนื้อหาสาระใดที่นํามาจัดพวกเขาดวยกัน 

เปนวง ๆ 
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     1.4  แยกตามมิติ  (มิติเดยีวหรือมากกวาหนึ่งมิติ)  เชน  จัดกลุมตัวแปรตาม 

บุคลิกของคน  5  แบบ  ก็จะได  5  มิต ิ

     1.5  จัดทําเปนกิ่งกานของตนไม  (Trees)  ซึ่งไดแก  การจดัทําเปนระเบียบ

แยกยอยเปนสาย ๆ  เหมือนรากตนไม  เชน  การวิเคราะหความสัมพันธของเครือญาติ 

   2.  การแปลขอมูลออกเปนตัวเลข 

    หลังจากที่วิเคราะหเน้ือหาออกเปนสวนยอยแลว  การแปลงขอมูลจากสวนยอย 

เปนตัวเลขสามารถทําได  2  แบบ  คือ  แปลเปนจํานวน  (หรือความถ่ี)  กับแปลเปนคาหรือคะแนน 

  สุภางค  จันทวานิช  (2540  :  146 - 148)  ไดกลาวถึงข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา  ดังนี้ 

   1.  ผูวิจัยตองตั้งเกณฑข้ึนสําหรับการคดัเลือกเอกสาร  และหัวขอท่ีจะทําการวิเคราะห

ใครก็ตามท่ีมาเปนผูวิเคราะหเนื้อหาตอไป  จะไดมีเกณฑและระเบียบเดียวกันในการคัดเลือกไมใชวา 

ผูวิเคราะหแตละคนตางก็มีเกณฑของตนและรับชวงงานตอกันไมได 

   2.  ผูวิจัยตองวางเคาโครงของขอมูล  โดยการทํารายชื่อคําหรือขอความในเอกสาร 

ที่จะถูกนํามาวิเคราะหแลวแบงไวเปนประเภท  (Categories)  การทําเชนนี้จะชวยใหการวิเคราะห 

มีความสมํ่าเสมอ  ผูวิเคราะหสามารถตัดสินไดวาจะดึงคาํหรือขอความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท  

(Text)  และจะท้ิงคําหรือขอความใดออกไป 

   3.  ผูวิจัยจะตองคาํนึงถึงบริบท  (Context)  หรือสภาพแวดลอมประกอบของขอมูล

เอกสารที่นํามาวิเคราะหดวย  ดังท่ีไดกลาวแลวในเรื่องวิธีใชขอมูลเอกสาร  ผูวิจัยควรตั้งคําถามเก่ียวกับ

เอกสารที่นํามาวิเคราะห  เชน  ใครเปนผูเขียน  เขียนใหใครอาน  ชวงเวลาที่เขียนเปนอยางไร ฯลฯ   

ทั้งนี้เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางลึกซึ้งขึ้น  การพิจารณาเอกสารในสภาพที่เปนองคประกอบจึงเปน 

สิ่งที่จําเปน  การบรรยายคุณลกัษณะเฉพาะของเนื้อหา  โดยไมโยงไปสูลักษณะของเอกสาร  ของผูสงสาร  

และผูรับสาร  จะทําใหผลการวิเคราะหมีคุณคานอย  แตถาไดมีการเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหา 

เขากับบริบทของเอกสารและมีการโยงคุณลักษณะดังกลาวเขากับกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมที่ผูวิจัย

เลือกมาเปรียบเทียบจะทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความกวางข้ึน  และนําไปสูการอางใชกับขอมูลอ่ืน ๆ  ได 

   4.  โดยปกติการวิเคราะหเนื้อหาจะกระทํากับเนื้อหาตามที่ปรากฏ  (Manifest  

Content)  ในเอกสารมากกวากระทํากับเนื้อหาท่ีซอนอยู  (Latent  Content)  การวัดความถี่ของคํา

หรือขอความในเอกสารก็หมายถึงคําหรือขอความที่มอียู  ไมใชคาํหรือขอความที่ผูวิจัยตีความได   

การตีความขอความจะกระทําในอีกขั้นตอนหนึ่งภายหลัง  เมื่อผูวิจัยจะสรุปขอมูลความเชื่อถือได 

ในการวิเคราะหเนื้อหา 

  อุทุมพร  จามรมาน  (2531  :  14 - 15)  ไดอธิบายถึงความเชื่อถือไดของผลการวิเคราะห

เนื้อหา  ดังน้ี 

   การวิเคราะหเนื้อหามักอิงกับผูวิเคราะหเปนสวนใหญ  จะเห็นไดวาผลการวิเคราะห 

เนื้อหาเดียวกัน  แตตางท่ีคนวิเคราะหมักใหคาํตอบแตกตางกัน  ทั้งนี้มาจากแหลงความคลาดเคลื่อน 
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หลายอยาง  เชน  ลักษณะและความสามารถของผูวิเคราะห  ความสมบูรณของขอมูล  การสุมขอมูลมา

วิเคราะห  วิธีการวิเคราะห  และการจัดทํารายงานความเชือ่ถือไดในที่นี้จําแนกออกเปน  ความเที่ยง  

(Reliability)  กับความตรง  (Validity)  ความเที่ยงของผลการวิเคราะหเนื้อหามีความหมาย  3  อยาง  

คือ  (1)  ความคงที่  (2)  ความเหมือนเดิม  (3)  ความแมนยํา  ความเท่ียง  ทั้ง  3  แบบมีวิธีตรวจสอบ

ตางกัน  คือ 

    1.  ความคงที่  แหลงความคลาดเคลื่อนมาจากผูวิเคราะห  มีความไมแนนอน 

ในการพิจารณา  วิเคราะห  และสรุปความหมาย  การตรวจสอบความคงท่ี  ทําไดโดยการวิเคราะหซ้ํา

แลวเปรียบเทียบผลการวิเคราะหทั้งสองครั้งวาแตกตางกันหรือเหมือนกัน 

    2.  ความเหมือนเดิม  แหลงความคลาดเคลื่อนมาจากความไมคงเสนคงวา 

ของผูวิเคราะหแตละคน  และความไมสอดคลองของผลการวิเคราะหหลายคน  เชน  ผูวิเคราะหใหรหัส 

แตกตางกันออกไปทั้ง ๆ  ที่เห็นเรื่องเดียวกัน  หรือผูวิเคราะหสองคนแปลเนื้อหาตางกัน  การตรวจสอบ 

ความเที่ยงแบบนี้ทําไดโดยการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

    3.  ความแมนยํา  แหลงความคลาดเคลื่อนมาจากความไมคงเสนคงวาของผูวิเคราะห

แตละคน  ความไมสอดคลองของผลการวิเคราะหดวยกันเองและผลการวิเคราะหแตกตางจากมาตรฐาน  

หรือเกณฑท่ียอมรับกัน  วิธีตรวจสอบความเที่ยงแบบนี้คือการตรวจสอบเก่ียวกับเกณฑหรือมาตรฐาน 

ทุก ๆ  ขั้นตอน 

 ความตรงของผลการวิเคราะหเนื้อหา 

  มีความหมายวาผลวิเคราะหสอดคลองกับความเปนจริงมากนอยเพียงใด  ความตรง 

ของผลวิเคราะหเนื้อหามี  5  ประเภท  คือ 

   1.  ความตรงท่ีเก่ียวของกับขอมูล  หมายความถึงวา  ขอมูลที่นํามาวิเคราะหสอดคลอง

กับขอเท็จจริงมากนอยเพียงใด  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  นําเน้ือหาที่ถูกตองมาวิเคราะหหรือไม 

   2.  ความตรงตามความหมาย  หมายความวามีการวิเคราะหเนื้อหาจัดกลุมเนื้อหา   

ใหคําจํากัดความของคําตรงตามความหมายหรือไม  วิธีการตรวจสอบความตรงแบบนี้ทําได 

โดยการใหผูเชี่ยวชาญอ่ืนมาตรวจสอบ 

   3.  ความตรงตามการสุม  ดังที่ไดกลาวมาแลววาเอกสารสิ่งพิมพเน้ือหาสาระที่จะนํามา

วิเคราะหนี้มีปริมาณมาก  จําเปนตองมีการสุมออกมา  เชน  การวิเคราะหโปรแกรมทางโทรทัศนที่

เก่ียวของกับเด็กและเยาวชน  การสุมโปรแกรมจึงมีความสําคัญมาก  การระบุประชากรของเนื้อหา 

จึงมีความจําเปน  การอธิบายการสุมตัวอยางอยางไมลาํเอียงเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการตรวจสอบ 

ความตรงแบบนี้ 

   4.  ความตรงตามวิธีการ  ผลการวิเคราะหนาจะสอดคลองกับทฤษฎีหลักการวิเคราะห

ออกมาเหมือนกัน 
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   5.  ความตรงตามทฤษฎี  ผลการวิเคราะหนาจะสอดคลองกับทฤษฎีหลักการหรือ 

ขอเทจ็จริงที่เก่ียวของ 

 ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา 

  อุทุมพร  จามรมาน  (2531  :  34 - 35)  ไดสรุปประโยชนของการวิเคราะหเอกสารไว  

ดังนี้ 

   1.  ทําใหทราบสภาพปจจุบันของสิ่งท่ีศึกษา 

   2.  ทําใหทราบแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

   3.  เพื่อสํารวจจุดออนตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

   4.  ใชเปนเทคนิคหนึ่งในการศึกษาพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลง 

   5.  เปนแนวทางในการคนหาขอแตกตางระหวางหนวยงานตาง ๆ  ในเชิงปฏิบัติ 

ซึ่งอาจเปรียบเทียบลักษณะและผลของการปฏิบัติงานได 

   6.  ใชประเมินผลงานวาสอดคลองตามเปาหมายหรือทฤษฎีท่ีตั้งไวหรือไม 

   7.  ใชสํารวจความลาํเอียง  ทัศนคติ  หรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ  ที่สอดแทรกอยูใน 

การปฏิบัติงาน 

  สุรเดช  พันธุวิเศษ  (2532  :  32)  ไดกลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา  ดังนี้ 

การวิเคราะหเนื้อหาไดเปรียบการวิจัยประเภทอ่ืน ๆ  คือ  ประหยัดคาใชจายและเวลาไมจําเปนตองใช

นักวิจัยหลายคน  ไมตองใชเครื่องมือมากมาย  การวิเคราะหเนื้อหาเปนระเบียบวิธีที่มีความสะดวกตอ

การดําเนินงานวิจัย  ขอดีอีกประการหนึ่ง  คือ  การวิเคราะหเนื้อหามีลักษณะของความไมสอดแส   

นั่นคือ  การที่นักวิจัยไมเขาไปยุมยามและสอดแนมเก่ียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและความรูสึก 

นึกคิดของประชากร  เพราะสิง่ท่ีศึกษาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนแลว  เอกสารและสิ่งตาง ๆ  ไมมีชวีิตจิตใจ   

และไมทําใหนักวิจัยตองวิตกกังวลตอการยุงเก่ียวในเรื่องราวของผูอื่น 

  ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา  สามารถสรุปไดวา  เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 

ที่มีผูไดทําไวแลว  เพื่อจะไดทราบสภาพปจจุบัน  รวมทั้งแนวโนมในอนาคต  และไดเห็นจุดออนตาง ๆ  

เพื่อเปนสารสนเทศครั้งตอไป 

 

ความรูเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 บริบททั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  มีรายละเอียดดังนี้  (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2558 ก  :  เว็บไซต) 

  การจัดการอุดมศึกษาของไทยไดเริ่มมาแตรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว  และอุดมศึกษาในสมัยนั้นมีหลากหลาย  ทั้งโรงเรียนกฎหมาย  โรงเรียนแพทย  และโรงเรียน

ขาราชการ  พลเรือนท่ีตอมาไดรับการยกฐานะเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย 
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แหงแรกของไทย  และไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนขึ้นอีกในเวลาตอมา  ไดแก  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมหาวิทยาลัยศิลปากร   

โดยสังกัดอยูในกระทรวงตาง ๆ  เชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  สงักัดกระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สังกัดกระทรวง

เกษตร  เปนตน 

  จนถึงป  พ.ศ.  2502  รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตรี   

ไดตราพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยทุกแหงไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากไดมีพระราชบัญญัติ

จัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาตขิึ้นในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และเห็นวาการที่มหาวิทยาลัยแยกกัน 

อยูตางกระทรวงเปนเรื่องยากในการปกครอง  และการสรางมาตรฐานการศกึษา  การโอนมารวม 

อยูในสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะเปนการสะดวกในการดําเนินการ  ทั้งในดานวิชาการและธุรการ   

และจะบรรลุตามเจตนารมณของการจัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติ  เพื่ออํานวยประโยชนตอการเรงรัด

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนนโยบายสําคญัของรัฐบาลในขณะนั้น 

  ในป  พ.ศ.  2514  สภาการศึกษาแหงชาติและที่ประชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยของรัฐได

รวมกันเสนอความเห็นตอจอมพลถนอม  กิตติขจร  หัวหนาคณะปฏิวัติ  วา  มหาวิทยาลัยจําเปน 

ตองมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีเสรีภาพทางวิชาการในการถายทอดและแสวงหาความรู  โดยถือ 

หลักความเปนเลิศทางวิชาการจึงควรแยกมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปนมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐบาล  หากไมสามารถดําเนินการได  ควรจัดตั้งทบวงอิสระหรือทบวงในสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  เพื่อเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับการจัดตั้ง

โดยประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  216  ลงวันที่  29  กันยายน  2515  ในชื่อ ทบวงมหาวิทยาลัย  

ของรัฐในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่เก่ียวกับการดําเนินการและกํากับการศึกษาของรัฐ 

ในระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ัน  วันที่   

29  กันยายน  2515  จึงเปนวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลยันอกจากนี้ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ   

ฉบับท่ี  320  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2515  กําหนดระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย

ของรัฐขึ้น  เพื่อใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและแผนการจัด

การศึกษา  กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและการบริหารงานบุคคล  พิจารณาการเสนอ

และพิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง  ยุบรวม  และเลิกมหาวิทยาลัย  คณะและภาควิชา  ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา  และเปนศูนยประสานงานดานการจัดการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย   

ทําใหทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่แตกตางจากกระทรวงและทบวงอื่น  ท่ีไมไดมีกฎหมายกําหนด

หนาที่ไวโดยเฉพาะ 

  ในป  พ.ศ.  2520  รัฐบาลสมยันายธานินทร  กรัยวิเชียร  เปนนํายกรัฐมนตรี   

ไดตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  เปน  ทบวงมหาวิทยาลัยและใหยกฐานะ 

เปนทบวงอิสระ  มีฐานะเทียบเทากระทรวง  ไมอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เพื่อใหเกิดความคลองตวั 
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ในการบริหารงาน  เนื่องจากมีการโอนงานกํากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

มาอยูในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  320   

โดยตราพระราชบัญญัติระเบยีบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2520  ขึ้นแทน   

เพื่อใหทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจควบคุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เปนของรัฐ 

และเอกชนในสังกัดดวย  ตอมาพระราชบัญญัตินี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเม่ือป  พ.ศ.  2537   

เพื่อใหมีอํานาจครอบคลุมมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรีเปนมหาวทิยาลัยแหงแรกที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันที่เปนสวนราชการไป

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะใหมหาวิทยาลัยของรฐั  ทุกแหงที่เปนสวนราชการ

ออกจากระบบราชการ 

  จนถึงป  พ.ศ.  2546  รัฐบาลของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ไดลงประกาศ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ในราชกิจจานุเบกษา   

เลมที่  120  ตอนที่  62ก  วันท่ี  6  กรกฎาคม  2546  โดยพระราชบัญญัติน้ีไดยกเลิกพระราชบัญญัติ

ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2537  ทําใหทบวงมหาวิทยาลัย  

ตองแปรสภาพเปน  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกฎหมายใหม  รวมระยะเวลาดําเนนิ

ภารกิจ  30  ป  9  เดือน  7  วัน  มีรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  และรักษาราชการแทนรัฐมนตรี  

บริหารราชการ  ทั้งสิ้น  38  ทาน  มีปลัดทบวงมหาวิทยาลยับริหารราชการ  6  ทาน 

  สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  กําหนดใหรัฐตองจัด

การศึกษาอบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศกึษาอบรมใหเกิดความรูคูคณุธรรม  จัดใหมีกฎหมาย

เก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศกึษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ  เรงรัด

การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสรมิภูมิปญญา

ทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ รวมท้ังในการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร

ปกครองทองถ่ินและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ  และใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมของ

องคกรวชิาชพีและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  จึงไดตราพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  

พ.ศ.  2542  และได  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม  116  ตอนท่ี  74ก  วันที่  19  สิงหาคม  

2542  เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศกึษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ไดหลอมรวมหนวยงานดานการศึกษา

เดิม  ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการเดิม  ทบวงมหาวิทยาลัย  และสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษา

แหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  เขาดวยกัน  เปนกระทรวงใหม  ชื่อวา  กระทรวงการศึกษา  ศาสนา   



 143 

และวัฒนธรรมมีโครงสรางในการแบงสวนราชการในรูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  กํากับดูแล 

การศาสนาและวัฒนธรรม  การศกึษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาดานการอาชีวศึกษา  และการศึกษา 

ดานการอุดมศึกษา  โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะแปรสภาพตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ตอมารัฐบาลของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  มีนโยบายปฏิรูประบบ

ราชการ  เขาสู  “ระบบราชการยุคใหม”  โดยปรับภาคราชการใหมีคุณลักษณะธรรมาภิบาล   

เพื่อยกระดับขีดความสามารถ  และเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานราชการใหตอบสนองความตองการ

ที่หลากหลายของประชาชน  สังคม  และประเทศชาติได  จึงไดมีการปรับบทบาท  ภารกิจ  และการจัด

โครงสรางระบบบริหารราชการ  และระบบบรหิารงานบุคคลภาครฐั  ในการจัดโครงสรางสวนราชการ

ใหม  ไดกําหนดใหแยกภารกิจเก่ียวกับงานดานศิลปวัฒนธรรม  ออกจากภารกิจของกระทรวงการศึกษา  

ศาสนา  และวัฒนธรรม  ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไปจัดตั้งเปน  

“กระทรวงวัฒนธรรม”  จึงมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  โดยการจัดระเบียบบรหิารราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหม   

มีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ  จํานวน  4  องคกร  ไดแก   

สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี  หรือ

คณะรัฐมนตรี  และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด   

  ทั้งนี้  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา   

และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และแผนการศึกษาแหงชาต ิ การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศกึษา

ระดับปริญญา  ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศกึษาแตละแหง  และกฎหมายที่เก่ียวของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีสถานภาพเปนนิติบุคคล  แบงสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ.  2546  แกไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2556  โดยแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  9  สํานัก  ไดแก  สํานัก

อํานวยการ  สาํนักทดสอบกลาง  (ยุบเมื่อวันท่ี  2  กันยายน  2548  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  2548)  สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สํานักประสานและสงเสรมิกิจการอุดมศึกษา  สํานักมาตรฐานและ

ประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา  และสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  และมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด  จํานวน  

156  แหง  (ขอมูล  ณ  เดือน  กรกฎาคม  2558)  ทั่วประเทศ  ไดแก 
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   1.  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด / ในกํากับของรัฐ  81  แหง 

   2.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  75  แหง 

  ปจจุบัน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Office  of  the  Higher  Education  

Commission)  มีที่ทําการ  ณ  อาคารเลขที่  328  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร  10400  มีนักบริหารระดับ  11  เปนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ   

ในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ปญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาและจัดทาํขอเสนอนโยบาย

และมาตรฐานการอุดมศึกษา  จัดทาํแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการศึกษาแหงชาติและพันธสัญญาที่เปนไปตาม

ขอเสนอตกลงระหวางประเทศ  พรอมทั้งวิเคราะห  หลักเกณฑ  และแนวทางการสนบัสนุนทรพัยากร  

จัดตั้ง  จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑและแนวทาง 

ที่กําหนด  ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัย

ชุมชน 

   นอกจากนี้  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีหนาที่ประสานและสงเสริม 

การดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา  รวมทั้งผูพิการ  ผูดอยโอกาสในระบบ

อุดมศึกษาและการประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยเพือ่สรางองคความรูใหม  และเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาประเทศ  รวมทั้งพฒันาระบบและดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ

อุดมศึกษา  และการรวบรวมขอมูล  จัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา  และดําเนินงานฝายเลขานุการ

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจน

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

  วิสัยทัศน 

   “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนองคกรหลักที่ชี้นําการพัฒนาอุดมศกึษาไทย  

ใหเปนพลังสรางสรรคสังคมไทยอยางยั่งยืน” 

  พันธกิจ 

   1.  จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา  และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา  

รวมทั้งดําเนินงานดานความสมัพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 

   2.  จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร  การจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศกึษาและวิทยาลัยชุมชน 
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   3.  ประสานและสงเสริมการดาํเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา  

รวมทั้งผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา  และประสานสงเสริม  

สนับสนุนการวิจัย  เพ่ือสรางองคความรูใหมและสนบัสนุนการพัฒนาประเทศ 

   4.  เสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา 

และวิทยาลัยชุมชน 

   5.  ดําเนินการเก่ียวกับติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา 

ตามท่ีคณะกรรมการการการอุดมศึกษามอบหมาย  รวมทั้ง  การรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศ 

ดานการอุดมศึกษา 

  คานิยมรวมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (SHARE  VALUE)  :  “รวมทีม

ทํางาน  สรางสรรคองคกร  สอดคลองเปาหมาย  โปรงใสเปนธรรม  นําประโยชนสวนรวม” 

  ทําเนียบผูบริหาร 

   1.  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   

    1.1  ศาสตราจารยประเสรฐิ  ณ  นคร  ดํารงตําแหนงตั้งแต  29  กันยายน  2515  

ถึง  30  กันยายน  2522 

    1.2  พันเอก  อาทร  ชนเห็นชอบ  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  2522   

ถึง  30  กันยายน  2530 

    1.3  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรสีอาน  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  2530   

ถึง  21  ธันวาคม  2537 

    1.4  ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย  ดํารงตาํแหนงตั้งแต  22  ธันวาคม  

2537  ถึง  22  ธันวาคม  2539 

    1.5  รองศาสตราจารยวันชัย  ศิริชนะ  ดํารงตําแหนงตั้งแต  23  ธันวาคม  2539  

ถงึ  21  มกราคม  2540  และรักษาการในตําแหนงตั้งแต  22  มกราคม  2540  ถึง  2  ตุลาคม  2544 

    1.6  ศาสตราจารย  รอยตํารวจเอก  วรเดช  จันทรศร  ดํารงตําแหนงตั้งแต   

4  ตุลาคม  2544  ถึง  3  พฤศจิกายน  2544  และรักษาการในตําแหนงตั้งแต  4  พฤศจิกายน  2544  

ถงึ  6  กรกฎาคม  2546 

   2.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

    2.1  ศาสตราจารย  รอยตํารวจเอก  วรเดช  จันทรศร  ดํารงตาํแหนงตั้งแต   

7  กรกฎาคม  2546  ถึง  19  เมษายน  2547 

    2.2  ศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน  ดํารงตําแหนงตั้งแต  19  พฤษภาคม  

2547  ถึง  1  มิถุนายน  2547  และรักษาการในตําแหนงตั้งแต  2  มิถุนายน  2547  ถึง   

30  กันยายน  2549 
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    2.3  นายกฤษณพงศ  กีรตกิร  ดํารงตาํแหนงตั้งแต  27  ธ.ค.  2549   

ถึง  14  ม.ค.  2550  และรักษาการในตําแหนงตั้งแต  15  ม.ค.  2550  ถึง  30  ก.ย.  2550 

    2.4  นายสุเมธ  แยมนุน  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  2550   

ถึง  30  กันยายน  2554 

    2.5  นายอภิชาต ิ จีระวุฒ ิ ดํารงตําแหนงต้ังแต  1  ตุลาคม  2554   

ถึง  30  กันยายน  2556 

    2.6  ศาสตราจารยพิเศษทศพร  ศริิสัมพันธ  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  

2556  ถึง  27  มิถุนายน  2557 

    2.7  รองศาสตราจารย  นายแพทยกําจร  ตติยกวี  ดํารงตําแหนงตั้งแต   

27  มิถุนายน  2557  ถึง  17  เมษายน  2558 

    2.8  รองศาสตราจารยพินิต ิ รตะนานุกูล  ดํารงตาํแหนงตั้งแต  17  เมษายน  

2558  ถึง  30  กันยายน  2558 

    2.9  นางสาวอาภรณ  แกนวงศ  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  2558   

ถึงปจจุบัน 

  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

มี  6  กลุม  จาํนวน  156  แหง  ดังนี้  (ขอมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม  2558) 

    1.  กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีจํานวน  19  แหง  ดังนี้ 

     1.1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     1.2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     1.3  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     1.4  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     1.5  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

     1.6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

     1.7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

     1.8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

     1.9  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

     1.10  มหาวิทยาลัยบูรพา 

     1.11  มหาวิทยาลัยพะเยา 

     1.12  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

     1.13  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     1.14  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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     1.15  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

     1.16  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

     1.17  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

     1.18  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

     1.19  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

    2.  กลุมมหาวิทยาลัยของรฐั  มีจํานวน  14  แหง  ดังนี้ 

     2.1  มหาวิทยาลัยนครพนม 

     2.2  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

     2.3  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     2.4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     2.5  มหาวิทยาลัยแมโจ 

     2.6  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

     2.7  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     2.8  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     2.9  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

     2.10  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

     2.11  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

     2.12  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

     2.13  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

     2.14  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

    3.  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีจํานวน  39  แหง  ดงันี้ 

     3.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

     3.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

     3.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

     3.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

     3.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

     3.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     3.7  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

     3.8  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     3.9  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

     3.10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

     3.11  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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     3.12  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

     3.13  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

     3.14  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

     3.15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

     3.16  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

     3.17  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     3.18  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

     3.19  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

     3.20  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

     3.21  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

     3.22  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

     3.23  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     3.24  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

     3.25  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

     3.26  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

     3.27  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

     3.28  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

     3.29  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   

     3.30  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

     3.31  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     3.32  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

     3.33  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     3.34  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี 

     3.35  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

     3.36  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

     3.37  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

     3.38  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

     3.39  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

    4.  กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีจํานวน  9  แหง  ดังน้ี 

     4.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

     4.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

     4.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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     4.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     4.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

     4.6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

     4.7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

     4.8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

     4.9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

    5.  กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน  มีจํานวน  43  แหง  ดังน้ี 

     5.1  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

     5.2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

     5.3  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

     5.4  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน 

     5.5  มหาวิทยาลัยเกริก 

     5.6  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

     5.7  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

     5.8  มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

     5.9  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

     5.10  มหาวิทยาลัยชินวัตร 

     5.11  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

     5.12  มหาวิทยาลัยตาป 

     5.13  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

     5.14  มหาวิทยาลัยธนบุร ี

     5.15  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

     5.16  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

     5.17  มหาวิทยาลัยนอรท - เชียงใหม 

     5.18  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

     5.19  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟก 

     5.20  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

     5.21  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

     5.22  มหาวิทยาลัยพายัพ 

     5.23  มหาวิทยาลัยพษิณุโลก 

     5.24  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

     5.25  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
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     5.26  มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

     5.27  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     5.28  มหาวิทยาลัยรังสิต 

     5.29  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ 

     5.30  มหาวิทยาลัยราชธานี 

     5.31  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

     5.32  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

     5.33  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย) 

     5.34  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

     5.35  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

     5.36  มหาวิทยาลัยสยาม 

     5.37  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

     5.38  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

     5.39  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

     5.40  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

     5.41  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

     5.42  มหาวิทยาลัยเอเชียน 

     5.43  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

    6.  กลุมวิทยาลัยและสถาบันเอกชน  มีจํานวน  32  แหง  ดังนี้ 

     6.1  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

     6.2  วิทยาลัยเชียงราย 

     6.3  วิทยาลัยเซนตหลุยส 

     6.4  วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

     6.5  วิทยาลัยดุสิตธาน ี

     6.6  วิทยาลัยทองสุข 

     6.7  วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

     6.8  วิทยาลัยเทคโนโลยพีนมวันท 

     6.9  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

     6.10  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

     6.11  วิทยาลัยนครราชสีมา 

     6.12  วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 

     6.13  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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     6.14  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

     6.15  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

     6.16  วิทยาลัยนอรทเทิรน 

     6.17  วิทยาลัยศรีโสภณ 

     6.18  วิทยาลัยสันตพล 

     6.19  วิทยาลัยแสงธรรม 

     6.20  วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 

     6.21  สถาบันกันตนา 

     6.22  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

     6.23  สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน 

     6.24  สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน 

     6.25  สถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชัย 

     6.26  สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

     6.27  สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 

     6.28  สถาบันบัณฑิตศกึษาจุฬาภรณ 

     6.29  สถาบันรชัตภาคย 

     6.30  สถาบันวิทยสิริเมธี 

     6.31  สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค 

     6.32  สถาบันอาศรมศิลป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  พอตา  วิทยารุงเรืองศรี  (2552  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

เพื่อ  1)  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

2)  เพ่ือนําขอผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไปแกไขปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยใชกลุมตัวอยางในการวิจัย   

มี  2  กลุม  คือ  แบบสัมภาษณ  ไดแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาที่  1/2552  จาํนวน  48  คน  ผลการวิจยัปรากฏดังน้ี 

   1.  ผลการวิเคราะหการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษา   

ผลการวิเคราะห  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  ภาพโดยรวม  พบวา   
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ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานที่มีความคิดเห็นอันดับท่ี  1  คือ  

ดานมหาวิทยาลัย/เจาหนาที่  สาเหตุดานบุคคล  รองลงมาคอื  ดานมหาวิทยาลัย / เจาหนาที่  สาเหตุ

ดานอุปกรณ  และดานที่มีความคดิเห็นต่ําที่สุดคือ  ดานนักศึกษา   

   2.  ขอผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  นําไปแกไขปรับปรุง   

ดานนักศึกษา  ควรมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเอง  กอนท่ีจะมาลงทะเบียน  ดานมหาวิทยาลัย  

ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับวัน  เวลา  ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ดานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานลงทะเบียน  ในมหาวิทยาลยัรามคําแหง  ควรเพิ่มเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน 

ใหเพียงพอตอนักศึกษา  และดานสถานที่  ควรขยายใหกวางขวาง  สะดวก  เพียงพอ  สาํหรับ 

การลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  และควรมีโตะเกาอี้  เนื้อท่ีสําหรับใหนักศึกษา 

นั่งรอและกรอกขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบางไมตองน่ังหรือกมเขียน 

  นันทชญาณ  ทองสตา  (2553  :  บทคัดยอ)  ไดศกึษาปญหาและความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนของนิสิต  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ผลการศึกษาพบวา  1)  นิสิตเห็นวามีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการเรยีน 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน  อยูในระดับ 

ปานกลาง  คือ  ดานการใชอินเทอรเน็ต  รองลงมา  คือ  ดานการใชบริการของสํานักวิทยบริการ   

ดานการใชระบบบริการการศกึษา  ดานอุปกรณฮารดแวร  และดานซอฟตแวร  ตามลําดับ   

2)  นิสิตมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนของคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  โดยรวมและเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  คอื  ดานการใชระบบบริการการศึกษา  

ตองการเพิ่มชองทางการเขาใชบรกิารระบบบริการการศกึษาเพื่อการลงทะเบียนเรยีนหรือเพิ่ม - ถอน  

รายวชิา  ใหมากขึ้น  ดานการใชบริการของสํานักวิทยบริการตองการการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

งานวิจัยเฉพาะทางเพ่ือนํามาใชในงานวิจัย  ดานอุปกรณฮารดแวร  ตองการเพิ่มจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใหบริการที่เพียงพอตอความตองการ  ดานการใชอินเทอรเนต็  ตองการการปรับปรุง 

การใหบริการขอเขาใชเครื่องระยะไกลได  และดานซอฟตแวร  ตองการปรับปรงุโปรแกรม 

ระบบปฏิบัติการใหสามารถจัดหาคําสั่งได  และ  3)  นิสิตที่เรียนหลักสูตรตางกันและนิสิตที่เรยีน 

ในศูนยการเรียนตางกันมีปญหาและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน  โดยรวม 

ไมแตกตางกัน 

  บัวทอง  ทองใบ  (2553  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนสิิตระดับปริญญาตรี 

ตอการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรตีอการลงทะเบียนเรียน 

แบบออนไลน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิต

ระดับปริญญาตรีตอการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน   

โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  และเพื่อศึกษาระดับความสัมพันธระหวางความรูของนิสิต  การรบัรู 
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ขาวสารของนิสิตตอการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลนกับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ตอการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  ผลการศึกษาวิจัย

พบวา  ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  อยูใน

ระดับปานกลาง  สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  นสิิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

บางเขน  ที่มีปจจัยสวนบุคคลซึ่งไดแก  อายุและชั้นปที่ตางกันมคีวามพึงพอใจในการลงทะเบียนเรียน

แบบออนไลนแตกตางกัน  นอกจากนั้นยังพบวาการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

แบบออนไลน  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลนของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

  พอนคํา  หานชะนะ  (2553  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาระบบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต  

กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ

ลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต  กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  เพื่อให

ลงทะเบียนและตรวจสอบขอมูลสารสนเทศ  ไดสะดวก  รวดเร็ว  โดยผูใชบริการสามารถใชบริการ 

ผานเครอืขายอินเทอรเน็ต  ผูวิจัยไดตรวจสอบระบบงานโดยใหเจาหนาท่ีงานทะเบียน  อาจารย  

นักศึกษา  เจาหนาที่ฝายการเงิน  ผูบริหาร  ผูดูแลระบบ  ทดลองใชงานจริง  ผลการใชโปรแกรมนี้

พบวา  ระบบสามารถจัดการขอมูลไดถูกตอง  สะดวก  รวดเร็ว  และสามารถเลือกรายงานไดหลาย ๆ  

รูปแบบ 

  สวัสดิ ์ วชิระโภชน  และสังวาล  ศิริ  (2553  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาศักยภาพของระบบ

การลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีความมุงหมายเพื่อ  1)  ศึกษาพฤติกรรม 

การลงทะเบียนเรียนของนิสิต  ระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ  2)  เปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นตอศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ของนิสิต  ที่มีเพศ  

อายุ  สังกัดคณะ  กลุมคณะวิชา  ชั้นป  ประสบการณ  ในการใชบรกิารระบบการลงทะเบียนเรียน  

และชวงที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา  1)  นิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุต่ํากวา  20  ป  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่  1   

มีประสบการณในการใชบริการระบบการลงทะเบียนเรียน  นอยกวา  1  ป  และสามารถลงทะเบียนเรียน

เสร็จสมบูรณภายในชวงที่  1  ของการลงทะเบียนเรียน  2)  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  3)  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีเพศ  

อายุ  กลุมคณะวิชา  และชวงที่นิสิตลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ  แตกตางกัน  มีความคดิเห็นเก่ียวกับ

ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  (p > .05)  4)  นิสิตระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ท่ีมีสังกัดคณะแตกตางกัน  มีความคดิเห็นเก่ียวกับศักยภาพ 

ของระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมแตกตางกัน  (p <. 05)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน   

พบวา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  ดานประสิทธิภาพของระบบ 
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การลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ  .05  5)  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ท่ีมีชั้นปแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  

โดยรวมไมแตกตางกัน  (p >. 05)  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพ

ของระบบการลงทะเบียนเรียน  ดานประสิทธิภาพของระบบการลงทะเบียนเรยีนแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  และ  6)  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ที่มีประสบการณในการใชบรกิารระบบการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับศกัยภาพ

ของระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมแตกตางกัน  (p < .05)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  ดานประสิทธิภาพของระบบ 

การลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ.05   

  สุนทร ี บางปา  (2553  :  บทคัดยอ)  ไดศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักทะเบียน

และประมวลผล  โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ  อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาคนควา

พบวา  การพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักทะเบียนและประมวลผลในวงรอบที่  1  โดยใชกลยุทธ 

การประชุมระดมความคิด  การประชุมปฏิบัติการ  การนิเทศติดตามโดยกลุมผูรวมศึกษาคนควา 

และผูใหขอมูลสํารวจปญหาของงานสํานักทะเบียนและประมวลผลและไดหาแนวทางในการแกไขปญหา  

จากนั้นผูศึกษาคนควาและกลุมผูรวมศึกษาคนควาไดทาํการวิเคราะหและออกแบบ  นําระบบไปใช 

คือประชุมปฏิบัติการ  ใชการบรรยายเบื้องตนและปฏิบัติทดสอบการใชโปรแกรม  Program  

Bookmarks  ของ  Student’44  Version  V2B4  และความรูพื้นฐาน  (เพิ่มเติม)  เก่ียวกับการใช  

Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  Microsoft  Power  Point  and  Microsoft  Access  for  

Window  Internet  Explorer  จนทําใหกลุมเปาหมายหรือกลุมผูรวมศึกษาคนความีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศสํานักทะเบียนและประมวลผลเพิ่มมากขึ้นแตยังมีกลุมเปาหมาย

บางคนยังขาดทักษะความชาํนาญ  จึงทําใหการฝกปฏิบัติทําไดคอนขางชาและมีกลุมเปาหมายสวนนอย

ที่ขาดความมั่นใจในการใชโปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักทะเบียนและประมวลผล  กลุมผูรวม

ศึกษาจึงดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่  2  โดยใชกลยุทธการประชุมสัมมนา  การนิเทศติดตาม  โดยมี 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  มาพาเขียนโปรแกรม  พรอมใหความรูเพิ่มเติมเพื่อใหทุกคนมีเขาใจในระบบมากขึ้น   

โดยเนนระบบสารสนเทศสํานกัทะเบียนและประมวลผลผล  จนทําใหกลุมผูศึกษาคนควาปรับปรุง 

และพัฒนาตนเองไดดีขึ้น  สามารถดําเนินการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชระบบสารสนเทศสํานักทะเบียน

และประมวลผลไดอยางถูกตอง  แมนยําและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปนท่ีนาพอใจ  มีความรู 

ความเขาใจ  มีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหสามารถปฏิบัติงานวิชาการในกิจกรรมตาง ๆ  ได 

ตามกําหนด  ทําใหมีระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ 

  สุรินยา  ศรีขวาชัย  (2553  :  บทคดัยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน

เทคโนโลยีภูมิบัณฑิต  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาคนควาพบวา  การพัฒนา

ระบบงานทะเบียน  ในวงรอบที่  1  โดยใชกลยุทธการประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ  การฝกอบรม 
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ทักษะการปฏิบัติงาน  โดยการเรียนรูเชิงประสบการณ  และการใหคําปรึกษาในกระบวนการทํางาน   

ทําใหกลุมผูรวมศึกษาคนควา  สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนไดถูกตอง  

สมบูรณ  รวดเร็วและเปนปจจุบันเมื่อตรวจสอบทบทวนระบบไมพบจุดออนท่ีตองปรับแกไขในขั้นตอน

และวิธีการปฏิบัติงานใด  แตมกีลุมผูรวมศึกษาคนควาสวนนอยไมสามารถ  จัดหาแบบพิมพตาง ๆ   

ที่ใชในงานทะเบียน  การจัดทําและตรวจสอบความถูกตองของแบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ 

การศึกษา  ดําเนินการใหบริการเก่ียวกับการออกหลักฐานการศึกษา  และการดําเนินการเก่ียวกับ 

การออกประกาศนียบัตรไดถูกตองสมบูรณ  รวดเร็ว  และเปนปจจุบัน  กลุมผูรวมศึกษาคนควา   

จึงดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี  2  โดยใชกลยุทธการใหคําปรึกษาในกระบวนการทาํงาน  สามารถ 

นําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปใชไดอยางถูกตอง  สมบูรณ  รวดเร็ว  และเปนปจจุบัน 

  กัญจนา  ลินทรตันศิริกุล  และคณะ  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบ 

การลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  โดยมี 

ความมุงหมายเพื่อ  1)  ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคและจุดเดนจุดดอยของการลงทะเบียนเรยีน 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2)  ศึกษารูปแบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย 

ทั้งในและตางประเทศ  และ  3)  ศึกษารูปแบบการลงทะเบียนเรียนท่ีเหมาะสมกับการศกึษาทางไกล 

ของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผลการวิจัยพบวา  1)  สภาพการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช  มีหลายชองทางใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได  คือ  ที่เคานเตอรธนาคาร  

ทางโทรศัพท  ณ  ที่ทาํการไปรษณยีผาน  Pay  at  Post  และทางอินเทอรเน็ต  จากชองทาง 

การลงทะเบียนเรียนดังกลาว  นักศึกษาลงทะเบียนเรยีน  ณ  ที่ทําการไปรษณียผาน  Pay  at  Post  

มากที่สุด  (รอยละ  62.9)  สําหรับปญหาอุปสรรคของการลงทะเบียนเรียนพบวา  มีปญหาอุปสรรค 

จากแตละชองทางการลงทะเบียนเรียน  ปญหาอุปสรรคจากการประมวลผลขอมลู  และปญหาอุปสรรค

จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สวนจุดเดนของการลงทะเบียนเรียนพบวา  มีชองทาง 

การลงทะเบียนเรียนหลายชองทาง  สวนจุดดอยของการลงทะเบียนเรียน  คือ  ในแตละชองทาง 

ยังมีความไมสมบูรณในตนเอง  2)  รูปแบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ   

พบวา  สวนมากใชการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตผานระบบออนไลน  และบางมหาวิทยาลัย 

มีการลงทะเบียนเรียนโดยใชชองทางอื่นที่มีเจาหนาที่ชวยดําเนินการให  3)  รูปแบบการลงทะเบียนเรียน

ที่เหมาะสมกับการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  พบวา  การลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษามี  2  ลักษณะ  คือ  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน  และเจาหนาที่

ดําเนินการลงทะเบียนเรียนใหซึ่งตองพัฒนาปจจัยนําเขา  คอื  มีเว็บไซตการลงทะเบียนเรยีน   

และเว็บไซตการชาํระเงิน  สาํหรับกระบวนการตองพัฒนาระบบเตรียมขอมูลทะเบียน  ระบบแกปญหา

การลงทะเบียนเรียนและระบบประมวลผลขอมูลทะเบียน  สวนผลลพัธเปนการจัดพิมพรายงาน 

ในลักษณะตาง ๆ   
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  จุรีพร  กาหยี  และคณะ  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการยื่นคํารองลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย   

สงขลานครินทร  โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาระบบเว็บสารสนเทศ  สําหรับยื่นคํารองการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษา  ขณะเดียวกันไดสรางแบบสํารวจความพึงพอใจบนเว็บจากผูใชงานตอระบบท่ีพัฒนา   

ผลการพัฒนาระบบเว็บสารสนเทศสําหรับยื่นคํารองในภาพรวมไดลดเวลาทาํงาน  จากผลการสาํรวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษา  จํานวน  144  คน  พบวา  ไดรับความพึงพอใจดานความสะดวก 

ในการยื่นคํารองมากที่สุด  โดยคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ  4.25  รองลงมา  คือ  ดานความเร็วในการเขาใชงาน   

คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ  4.18  สาํหรับเหตุผลในการยื่นคํารองมากท่ีสุดของนักศึกษา  คอื  ตองการลงทะเบียน

เพื่อเพิ่มคะแนนในรายวิชาเดิมที่เคยลงทะเบียนแลวและตองการสําเร็จการศึกษา 

  พัชราภรณ  ตัณฑพาทย  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิภาพการใชงานระบบ

ทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาสวนใหญใชเวลาในการลงทะเบียนเรยีนในระบบ  5 - 10  นาที  เวลา 

ที่เขาใชงานในระบบมากที่สุด  คอื  09.01 - 12.00  น.  ใชระบบ  5 - 6  ครั้ง  ใน  1  ภาคการศึกษา  

เมนทูี่ใชงานบอยที่สุด  คือ  เมนูตารางสอน - ตารางสอบ  ประสิทธิภาพของการใหบริการลงทะเบียน

ผานระบบทะเบียนนั้น  พบวา  มีประสิทธิภาพในระดับมากทกุดาน  ไดแก  ดานความเหมาะสม   

ดานความถูกตอง  ดานการทํางานรวมกัน  ดานความปลอดภัย  ดานความสอดคลองกับขอกําหนด  

การทดสอบสมมติฐานพบลักษณะประการท่ีแตกตางกัน  สงผลใหประสิทธิภาพดานหนาที่ของระบบ

ทะเบียนนักศึกษาแตกตางกัน  พบวา  อายุที่แตกตางกันสงผลใหประสิทธิภาพดานความเหมาะสม

แตกตางกัน  คณะที่แตกตางกันสงผลใหประสิทธิภาพดานความเหมาะสม  ดานความปลอดภัย   

และดานความสอดคลองกับขอกําหนดแตกตางกัน  รายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลใหประสิทธิภาพ 

ดานความเหมาะสมแตกตางกัน  พฤติกรรมการใชที่แตกตางกันสงผลใหประสิทธิภาพดานหนาท่ี 

ของระบบทะเบียนแตกตางกัน  พบวา  ระยะเวลาในการใชงานระบบทะเบียนที่แตกตางกันสงผลให

ประสิทธิภาพดานความเหมาะสมแตกตางกัน  สถานที่ใชงานระบบทะเบียนท่ีแตกตางกันสงผลให

ประสิทธิภาพดานความสอดคลองกับขอกําหนดแตกตางกัน  เมนูท่ีใชงานบอยที่แตกตางกันสงผลให

ประสิทธิภาพดานความเหมาะสม  และดานความปลอดภัยแตกตางกัน 

  พีรดา  สุรภุชงค  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา  

โดยใช  Oracle  PeopleSoft  Campus  Solution  9.0  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ 

การลงทะเบียนเรียน  โดยจัดการบริหารงานขอมูลทะเบียนเรียนใหเปนไปในรูปแบบมาตรฐานสากล  

ลดปญหาการทํางานซ้าํซอนที่เกิดขึ้นภายในองคกร  ระบบการลงทะเบียนเรียนนี้พิจารณาถึงเงื่อนไข 

การลงทะเบียน  ขอมูลรายวิชาท่ีใชในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา  ปฏิทินการศึกษา  

และอํานวยความสะดวกในการใชงานแกเจาหนาที่และนิสิต  ตลอดจนการประมวลผลการศึกษา 

ของนิสิตในแตละภาคการศึกษา  งานวิจัยครั้งนี้ประยุกตใชโปรแกรม  Oracle  PeopleSoft  Campus   
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Solution  9.0  ใชข้ันตอนในการพัฒนาตามรูปแบบ  Oracle  Methodology  ซึ่งสอดคลองกับ  

Process  Engineering  Guide - VSE  (ISO29110)  2  สวน  คือ  การบริหารโครงการและการพัฒนา

ระบบงาน  โดยมีขอบเขตการพัฒนาดานการลงทะเบียนเรียนและการประมวลผลการศึกษา  ระบบ 

การลงทะเบียนเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานตามขอบเขตของงานที่วางไว  โดยเฉพาะอยางย่ิง  

อาจารยผูสอนสามารถบันทึกผลการศกึษาผานระบบ  ระบบสามารถจะแจงผลการศึกษาทันทีท่ีอาจารย

ผูสอนทํารายการเรียบรอยแลว 

  สาวิตร ี อดกลั้น  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีตอการลงทะเบียนเรยีนเพิ่ม - ถอนรายวิชา  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและระดับความพึงพอใจของนสิิตระดับ

ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีตอการลงทะเบียนเรยีน  เพ่ิม - ถอนรายวิชา   

ใน  3  ดาน  ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานขั้นตอนการดําเนินการลงทะเบียนเรียน  เพิ่ม - ถอน

รายวชิา  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีตอการลงทะเบียนเรยีน  เพ่ิม - ถอนรายวิชา  ความพึงพอใจ 

ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานข้ันตอนการดําเนินการลงทะเบียนเรียน  เพ่ิม - ถอนรายวิชา   

และดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง 

  สมนึก  อุนแกว  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลงานทะเบียน  หลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  เพื่อวิเคราะห  ออกแบบ  

และพัฒนาระบบฐานขอมูลงานทะเบียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี   

2)  เพ่ือหาคุณภาพของระบบฐานขอมูลงานทะเบียน  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชาง

อุดรธานี  โดยผูเชี่ยวชาญ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบฐานขอมูลงานทะเบียน  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ขัน้ตอนในการพัฒนาระบบแบงออกเปน  

การศึกษาปญหาของระบบงานเดิม  การวิเคราะหระบบงานใหม  การออกแบบ  การพัฒนา   

และการทดสอบระบบ  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูใชกลุมเจาหนาที่  และผูใชกลุมผูบริหาร  

ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชสําหรับหาคุณภาพของระบบและประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบ  คือ  แบบประเมินและแบบสอบถามการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานทะเบียน  หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี  ที่พัฒนาขึ้น  ครอบคลุมทั้งในดานการรับขอมูลเขา   

การประมวลผล  การแสดงผล  และการจัดเก็บขอมูล  ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผูใชกลุมเจาหนาที่ 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  และผูใชกลุมผูบริหารมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  สุนิสา  จุยมวงศรี  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศกึษารูปแบบการลงทะเบียนเรียนในระบบ

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาสภาพ  

ปญหา  อุปสรรค  และจุดเดนจุดดอยของการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

2)  ศึกษารูปแบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ   
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3)  ศึกษารูปแบบการลงทะเบียนเรียนท่ีเหมาะสมกับการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย   

สุโขทัยธรรมาธิราช  ผูใหขอมูลประกอบดวย  1)  นกัศึกษาภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2550   

จากทุกสาขาวิชาจาํนวน  1,797  คน  ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน  2)  บุคลากรที่เกี่ยวของ 

กับการลงทะเบียน  จาํนวน  43  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

   1.  สภาพการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีหลายชองทาง 

ใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได  คือ  ที่เคานเตอรธนาคาร  ทางโทรศัพท  ณ  ที่ทําการไปรษณยี 

ผาน  Pay  at  Post  และทางอินเทอรเน็ต  จากชองทางการลงทะเบียนดังกลาว  นักศึกษาลงทะเบียน  

ณ  ที่ทําการไปรษณียผาน  Pay  at  Post  มากที่สุด  (รอยละ  62.9)  สาํหรับปญหาอุปสรรค 

ของการลงทะเบียนพบวา  มปีญหา  อุปสรรคจากแตละชองทางการลงทะเบียน  ปญหาอุปสรรค 

จากการประมวลผลขอมูล  และปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สวนจุดเดน 

ของการลงทะเบียนพบวา  มชีองทางการลงทะเบียนหลายชองทาง  สวนจุดดอยของการลงทะเบียน  

คือ  ในแตละชองทางยังมีความไมสมบูรณในตัวเอง   

   2.  รูปแบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  พบวา  สวนมาก

ใชการลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ตผานระบบออนไลน  และบางมหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียนโดยใช

ชองทางอ่ืนที่มีเจาหนาที่ชวยดําเนินการให   

   3.  รูปแบบการลงทะเบียนที่เหมาะสมกับการศึกษาทางไกลของหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช  พบวาการลงทะเบียนของนักศึกษามี  2  ลักษณะ  คือ  ลงทะเบียนดวยตนเอง 

ผานระบบออนไลน  และเจาหนาท่ีดําเนินการลงทะเบียนใหซึ่งตองพัฒนาปจจัยนําเขา  คือ  มีเว็บไซต

การลงทะเบียน  และเว็บไซตการชาํระเงิน  สาํหรับกระบวนการตองพัฒนาระบบเตรียมขอมูลทะเบียน  

ระบบแกปญหาการลงทะเบียน  และระบบประมวลผลขอมูลทะเบียน  สวนผลลัพธเปนการจัดพิมพ

รายงานในลักษณะตาง ๆ 

  อรณ ี จริยา  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ  1)  การพฒันาระบบลงทะเบียนเรยีนออนไลน  2)  หาคุณภาพของระบบลงทะเบียนเรยีน

ออนไลน  3)  ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ครั้งนี ้ คือ  บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  กฟผ. แมเมาะ  จาํนวน  20  คน  นักเรียน  

นักศึกษา  จํานวน  200  คน  ผลการวิจัยพบวา  ระบบลงทะเบียนเรียนที่พัฒนาขึ้นเปนไปตาม 

ความตองการของผูใชงานมีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดบัดีมาก  และความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดสามารถนาํไปใชไดจริง 

  พีระศักดิ ์ เพียรประสิทธ์ิ  และสุรางคนา  ธรรมลิขิต  (2555  :  31)  ไดประยุกต 

เว็บเซอรวิสสําหรับบูรณาการระบบบริหารการเรียนการสอน  Moodle  และระบบงานทะเบียน   

ผลการวิจัยพบวา  โปรแกรม  Moodle  เปนระบบบริหารการเรยีนการสอนที่เปนโปรแกรมโอเพนซอรส 
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ที่ใชงานอยางแพรหลาย  สถาบันการศกึษาหลายสถาบันไดใชโปรแกรม  Moodle  เปนเครื่องมือ 

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนหรือการเรียนสภาวะเหมือนจริง  แตอยางไรก็ตามสถาบันการศกึษา

สวนใหญมีระบบงานทะเบียนนิสิตเปนของตนเอง  ปญหาก็คือโปรแกรมประยุกตเหลานี้ไดถูกพัฒนาขึ้น

มาอยางเปนอิสระดวยเทคโนโลยีและแพลตฟอรมที่แตกตางกัน  ดังนั้น  จึงเปนเรื่องยากที่สถาบัน 

การศึกษาจะบูรณาการขอมูลจากระบบงานที่อยูเดิมใหเขากับโปรแกรม  Moodle  ซึ่งปญหาดังกลาว

นําไปสูการจัดเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนกันและขอมูลผิดพลาด  วตัถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อออกแบบระบบ

บูรณาการขอมูลระหวางโปรแกรม  Moodle  เวอรชั่น  2  และระบบงานทะเบียนนิสติโดยประยุกต

สถาปตยกรรมเชิงบริการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีเวบ็เซอรวิส  (Web  Service)  และนวัตกรรม

ของโปรแกรม  Windows  Workflows  ซึ่งสามารถบูรณาการสองระบบที่แตกตางกันใหทํางาน 

รวมกันได  งานวิจัยนี้ใชระบบ  LMS  Moodle  บูรณาการขอมูลกับระบบสารสนเทศงานทะเบียนนิสิต 

ของมหาวิทยาลัยบูรพาเปนกรณีศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ 

งานทะเบียนนิสิตไปสูระบบ  LMS  Moodle  ไดโดยอัตโนมัติ 

  ณัชชา  กุลวัฒนภคิน  (2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการใช

บริการการลงทะเบียนเรียน ผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  1)  เพื่อศึกษาปญหาการใช

บริการการลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม  2)  เพื่อนาํขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปแกไขเพือ่ใหระบบ 

การจัดการดีข้ึน  ผลการวิจัยพบวา  ในการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการใชบรกิาร 

การลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปรญิญาตรี  โดยรวมแบงออกเปน  3  สวน  ไดแก   

1)  ดานเครื่องมือและอุปกรณ  (Hardware)  พบวา  นักศึกษาสวนใหญมปีญหาอยูในระดับมาก 

ทุกองคประกอบยอย  2)  ดานการติดตอระบบสารสนเทศแผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา  

(Software)  พบวานักศึกษาสวนใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  โดยใหความสําคญัในเรื่องการเขาสู

ระบบสารสนเทศแผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษาอยูในระดับมาก  3)  ดานบุคคลที่ใหบริการ  

(Peopleware)  พบวานักศึกษาสวนใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  โดยใหความสําคญัในเรื่อง

จํานวนบุคลากรที่ใหบริการอยูในระดับมาก  ซึ่งเม่ือจําแนกผลการศึกษาปญหาดานเครื่องมือและ

อุปกรณ  (Hardware)  ดานการติดตอระบบสารสนเทศแผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา  

(Software)  และดานบุคลากรที่ใชบริการ  (Peopleware)  โดยจําแนกเปนชั้นป  นักศึกษาพบปญหา

ไมแตกตางกัน  แตเม่ือจําแนกเปนคณะ  พบวา  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีระดับปญหาสูงกวา

คณะบรหิารธุรกิจและคณะศิลกศาสตร  และคณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

  ธัญจิรา  วงคปนตา  (2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการปรับปรงุ

ระบบลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อ  1)  เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาระบบลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ต  
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  2)  เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานระบบ

อินเตอรเน็ต  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ผลการวิเคราะหสภาพปญหา

ระบบลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ต  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  โดยภาพรวมพบวา  

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีนมีความยุงยาก  ซับซอน  ทาํใหเกิดความลาชาในการลงทะเบยีนเรียน  

เนื่องจากนักศึกษาไมเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในแตละชวงวาจะตองปฏิบัติอยางไร  

ดังนั้น  ควรมีระบบการสาธิตการลงทะเบียนเรียน  หรือระบบทดลองใช  หรือคูมือการใชงาน 

อยางละเอียด  ถี่ถวน  เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเอง  รองลงมา  คือ  ความสามารถ 

ในการประมวลผลของระบบลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ต  เนื่องจากปจจุบันระบบ

ลงทะเบียนเรยีนไมสามารถรองรับการใชงานพรอมกันหลาย ๆ  คน  ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเกิด 

ความลาชาในการลงทะเบียนเรียน  หรือลงทะเบียนเรียนไมได  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ  จึงควรมีการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานอินเตอรเน็ต  

ใหสามารถรองรับการใชงานพรอมกันหลาย ๆ  คนได 

  สวัสดิ ์ วชิระโภชน  (2555  :  123 - 127)  ไดศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และแนวทาง

การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษา 

สภาพปจจุบัน  ปญหา  และแนวทางการพัฒนาของระบบการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน  381  คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสภาพปจจุบัน  ปญหา   

และแนวทางการพัฒนาของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา 

1)  นิสิตสวนใหญทราบวารหัสผานเขาสูระบบการลงทะเบยีนเรียนมีความสําคัญและเก็บรักษาไมให 

ผูอื่นรู  ขอมูลการลงทะเบียนเรยีนนิสิตรบัทราบจากปฏิทินการศกึษา  การลงทะเบียนเรยีนนิสิต

ดําเนินการลงทะเบียนเรียนโดยใชคอมพิวเตอรที่บาน  การลงทะเบียนเรียนนิสิตดําเนินการดวยตนเอง  

สามารถลงทะเบียนเสร็จสมบูรณในชวงท่ี  1  (กอนเปดภาคเรียน)  การชําระเงินคาหนวยกิต 

และคาธรรมเนียมการศึกษาดําเนินการในชวงท่ี  2  (เปดภาคเรียน  14  วัน)  โดยชําระผานธนาคาร   

และนิสิตแกไขปญหาในการลงทะเบียนเรียนโดยการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  2)  นิสิตมีปญหา 

ในการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ดานที่มีปญหามากที่สุด  คือ  ดานอาจารย 

ที่ปรึกษา  และ  3)  แนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  ไดแก  ควรมีการกาํกับ  ติดตาม  

ควบคุมดูแล  และเฝาระวังระบบการลงทะเบียนเรียนไมใหลมบอยครั้ง  มีความทันสมัย   

และมีประสิทธิภาพ  ควรแบงชวงการลงทะเบียนใหเหมาะสม  ควรพัฒนาเว็บไซตรวมถึงระบบไมให

ขัดของและมีความรวดเร็ว  ควรกําหนดใหมีการลงทะเบียนเรยีนทีละชั้นป  และควรเพิ่มความสามารถ 

ของ  Server  ใหสามารถรองรบัผูใชบริการจํานวนมากได 
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  สหเทพ  ค่ําสุริยา  และคณะ  (2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจ  ปญหา   

และสาเหตุในการใชบริการระบบบริการการศกึษา  และการลงทะเบียนวิชาเรียนผานระบบ  Internet   

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ  ปญหาและสาเหตุของนักศึกษา   

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ในการใชระบบบริการการศกึษาและการลงทะเบียนวิชาเรียนผานระบบ  

Internet  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจในการใชระบบ  ESS  โดยรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก  2  ดาน  ไดแก  การออกแบบระบบ  เชน   

ความถูกตอง  เหมาะสมของตัวอักษรในระบบ  การแสดงผลทางหนาจอมีองคประกอบที่เหมาะสม   

เปนตน  และความปลอดภัยของระบบ  เชน  ความปลอดภัยของฐานขอมูลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูล

สวนบุคคล  ความเหมาะสมของการกําหนดรหัสผูใช  เปนตน  อยูในระดับปานกลาง  2  ดาน  ไดแก  

การใชงานระบบ  เชน  คูมือของระบบมีความครอบคลุมอานเขาใจงาย  ขอมูลที่ไดจากระบบครบถวน  

เปนตน  และความสามารถของระบบ  เชน  ความสามารถของระบบในการรายงานผลของขอมูล 

ในรูปแบบรายงาน  ในการตอบสนองกับขอมูลที่ผูใชงานบันทึก  ฐานขอมูลของระบบสามารถรองรับ

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน  นักศึกษาที่มีเพศ  ระดับชั้นตางกัน  มีความพึงพอใจโดยรวม 

และรายดานไมแตกตางกัน  แตนักศึกษาที่มีอายุและสาขาวิชาตางกันมีความพึงพอใจตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญ  0.05  โดยนักศึกษาไดระบุปญหาและสาเหตใุนการใชระบบ  ESS  สวนใหญเปนปญหา  เชน  

ระบบมีความลาชาในการแสดงผล  ความผิดพลาดในการแสดงผล  เปนตน  โดยมีแนวทางแกปญหา  

เชน  พัฒนาระบบใหสามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการอ่ืน  ใหสามารถรองรับนักศึกษาจํานวนมาก 

เมื่อใชพรอมกัน  เปนตน  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เชน  การเพิ่มความสามารถของระบบใหถูกตอง 

และเปนปจจุบัน  รูปประจําตวันักศึกษา  ประสิทธิภาพบุคลากร  และการสื่อสาร  โดยงานวิจัย 

ในอนาคตควรศึกษากับกลุมตัวอยางอื่นที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ  เชน  อาจารย  เจาหนาที่  เปนตน  

เพื่อใหไดความพึงพอใจที่ครอบคลุมทุกสวนตอไป 

  ศิลสิริ  งามเมือง  และชัยวิชิต  เชียรชนะ  (2556  :  80)  ไดศึกษาความตองการ 

จําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรยีนผานเว็บ  ดวยเทคนิคการวิเคราะห 

แบบสองข้ันตอน  โดยมวีัตถุประสงค  คือ  1)  เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการลงทะเบียนผานเว็บของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ  ดวยการวิเคราะหเนื้อหา  และ  2)  เพื่อจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการลงทะเบียนผานเว็บของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ  ดวยการวิเคราะหจัดลําดับ  ผลการวิจัยพบวา  1)  ความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศลงทะเบียนผานเว็บ  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีความตองการในการพัฒนา  4  ดาน  

คือ  ดานการพัฒนาการใหบริการ  ดานการพฒันาความสะดวกรวดเร็ว  ดานการพัฒนาขั้นตอน 

ในการลงทะเบียน  และดานอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียน  รวมท้ังหมด  20  รายการ   
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และ  2)  ลาํดบัความตองการจําเปน  3  ลําดับแรก  คอื  การลงทะเบียน  การเพิ่ม  การเปลี่ยนรายวชิา   

และการถอนวิชาเรียน,  ความสามารถของระบบในการรองรับการใชงานไดพรอมกันจํานวนมาก   

และมีระบบปองกันขอมูลสวนบุคคลโดยใช  ชื่อผูใชและรหัสผาน,  การตรวจสอบตารางเรยีน - ตารางสอบ 

  สมโภชน  ถิ่นปรุ  (2557  :  บทคัดยอ)  ไดวิเคราะหการจัดการศึกษาภาคการศึกษา 

ฤดูรอน  ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2553 - 2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ผลการวิเคราะหพบวา   

1)  นักศึกษาชั้นปท่ี  2  ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูรอนมากที่สุด  เฉลี่ย  3  ปการศกึษาเทากับ 

รอยละ  31.24  และชั้นปที่  4  ลงทะเบียนเรียนนอยที่สุด  เฉลี่ย  3  ปการศึกษาเทากับรอยละ  13.21   

2)  สวนใหญเปนการลงทะเบียนเรยีนปกติ  เฉลี่ย  3  ปการศกึษาเทากับรอยละ  89.72  3)  นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนที่มีเงื่อนไขเพื่อแก  F  เฉลี่ย  3  ปการศึกษาเทากับรอยละ  39.14  4)  นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนที่มีเงื่อนไข  อาทิ  Regrade,  สะสมหนวยกิตเพ่ือใหจบการศึกษากอนกําหนดหรือจบ

ตามแผนการศึกษา  เฉลี่ย  3  ปการศกึษาเทากับรอยละ  60.86  และ  5)  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรยีน  เฉลี่ย  3  ปการศึกษาเทากับ  6.4  หนวยกิต 

 2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  Sullivan - Ham,  Katheryn  (2011  :  unpaged)  ไดศกึษาผลกระทบของการเขาเรยีน

ในโปรแกรมการเรียนควบกับเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาแรกในมหาวิทยาลัย  มีนักศึกษาจํานวนมาก 

ในวิทยาลัยที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา  ทั้งนี้ตองมีการลงเรยีนแกรายวิชาใหมีความสมบูรณ  ซึ่งจะตองใช

คาใชจายในการดําเนินการจาํนวนมาก  ในสวนของเกรดเฉลี่ย  (GPA)  ที่มีคาต่ํากวา  2.0  น้ัน   

มีความเก่ียวของกับการลดลงของอัตราการคงอยูและอัตราการสาํเร็จการศกึษา  การวิจัยในครั้งน้ี 

ชี้ใหเห็นวาการลงเรียนควบเพิม่อัตราการสําเร็จการศกึษาในระดับมัธยมศึกษาและมีแนวโนม 

ที่จะมีการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  จากวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวามีชองวางระหวางโอกาส 

ในการลงเรยีนควบ  ซึ่งมีผลกระทบตอ  GPA  ของภาคการศึกษาแรกในวิทยาลัย  ตามทฤษฎีการรับรู

และทฤษฎีโครงสรางทางสังคม  การศกึษาเชิงปริมาณในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาวาการเขาเรียน

ในโปรแกรมการเรียนควบมีผลกระทบตอเกรดเฉลี่ยของภาคการศกึษาแรกในวิทยาลัยของนักศึกษา

หรือไม  รวมถึงเพศ  เชื้อชาติ  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  (SES)  และจํานวนของรายวิชา 

ที่เรียนควบ  มีความเก่ียวของกับเกรดเฉลี่ยของภาคการศกึษาแรกในวิทยาลัยหรือไม  ผลการวิเคราะห 

ความแปรปรวนใชขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศกึษา  จํานวน  464  คน  มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญของผลการเรยีน  (GPA)  เทอมแรกของนักศึกษาท่ีเรียนควบและไมไดเรยีนควบ  

ความสัมพันธระหวางจํานวนรายวิชาที่นักศึกษาผานการลงเรียนควบ  สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ  

และเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาแรกในวิทยาลัย  พบวา  มีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ  

การวิเคราะหการถดถอยกอใหเกิดตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนตอเกรดเฉลี่ย 

ของภาคการศกึษาแรกในวิทยาลัยอยางมีนัยสาํคัญ  การวิจัยในคร้ังนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมในเชิงบวก  โดยสามารถชี้ใหเห็นไดวาการเรียนในโปรแกรมการเรียนควบจะนําไปสู 
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ความสาํเร็จทางวิชาการของแตละคนในวิทยาลัย  ซึ่งนาํไปสูอัตราการสําเร็จการศึกษาทีสู่งกวาเดิม   

มีโอกาสการจางงาน  รายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ชุมชนไดรับประโยชนจากการใชจายที่เพิ่มขึ้น  

และรายไดที่เกิดจากการจัดเก็บภาษี  และจํานวนคนท่ีตองพึ่งพาความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล

ที่นอยลง 

  Dee,  Merideth  I.  (2012  :  unpaged)  ไดศึกษาประสิทธิภาพการรบัรูของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในปแรกและการถายทอดความรูการอบรมระบบมัลติมีเดียแนะนํา 

การลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  การศึกษาในครั้งน้ี  มคีวามมุงหมายเพ่ือ  1)  การประเมิน

ประสิทธิภาพการรับรูของมัลติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษา

ในปแรก  (FTICs)  โดยการใชระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  2)  เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางประสิทธิภาพการรับรูมัลติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนใหกับนักศึกษาตอเพศ  สาขาวิชา   

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ความรวดเรว็ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และความสะดวกสบายในการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ  3)  เพื่ออธิบายและถายทอดการเรียนรู  (ถาม)ี  ท่ีเกิดจากใช

มัลติมีเดยีแนะนําการลงทะเบยีน  การศึกษาในครั้งนี้มีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยการใชคําถาม 

การวิจัย  จํานวน  10  ขอ  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบดวย  1)  แบบสอบถามเก่ียวกับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  2)  มัลติมีเดยีชวยสอนที่ออกแบบโดยนักวิจัย 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  และ  3)  แบบสอบถามเก่ียวกับวีดีโอ 

การลงทะเบียน  (RVQ)  ซึ่งออกแบบโดยนักวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพการรับรูมัลติมีเดียชวยสอน  

แบบสอบถามการเรียนรูเก่ียวกับการถายทอดความรูเกี่ยวกับวีดีโอการสอนลงทะเบียน  (TLQ)   

ไดรับการพัฒนาโดยผูวิจัยเพื่อวัดความสามารถในการรบัรูตอการใชมัลติมีเดียระบบการลงทะเบียน 

ภายหลังจากสามเดือนแรกที่ไดมีการชมมัลติมีเดียดังกลาว  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษาเปนนักศกึษาป  1  

จากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา  จํานวน  1,196  คน   

ผลการศกึษาพบวา  นักศึกษามีการรบัรูเกี่ยวกับมลัติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนวามีประสิทธิภาพ   

(Mean = 4.19,  S.D. = 0.756)  และปรากฏวามผีลการวเิคราะหเชิงคุณภาพ  มีประเดน็หลัก  7  ประการ  

ที่ปรากฏขึ้นวาทําไมมัลติมีเดยีแนะนําการลงทะเบียนจึงไมมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา 

ไมมีความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพมัลติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนกับเพศ  สาขาวิชา  และการศกึษา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  แตมีความสัมพันธในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญ

ระหวางประสิทธิภาพมัลติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนและการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  (r = 0.095)  ประสิทธิภาพมัลติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนและความคลองตัวในการใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (r = 0.286)  และประสิทธิภาพมัลติมีเดียแนะนํา 

การลงทะเบียนและความสะดวกสบายในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (r = - .133)   

นอกจากนี้  การถายทอดความรูสําหรับนักศึกษา  (n = 66)  มีความสําเร็จและสมบูรณตามแบบสอบถาม 
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การเรียนรู  (Mean = 4.01,  S.D. = 0.777)  โดยอางถึงผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพจากการตอบ 

ของนักศึกษา  ประโยชนของการศกึษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา  การใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษา 

ในปแรกที่ไดรับบริการมัลติมีเดียแนะนําการลงทะเบียนผานเว็บ  เปนเพียงจุดเริ่มตนและความจาํเปน 

ที่มุงเนนการพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณ  เพื่อใหสามารถประสบความสาํเร็จในการเรียน   

อาชีพ  ดังนั้นในการสรางความมั่นใจ  นักศึกษาตองสามารถใชทรัพยากรของมหาวิทยาลยัได 

  Hartunian,  Vaughn  (2012  :  unpaged)  ไดศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 

ของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรทีี่มีประสิทธิภาพ  :  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล 

ของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐ  

กรณีศึกษาในครั้งน้ีมุงตรวจสอบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธของการเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและการศึกษา

จากเอกสาร  ขอมูลที่ไดแสดงหลักฐานท่ีเกิดข้ึนทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ 

ของการจัดการเชิงกลยุทธของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  รวมถึงบทบาทของอธิการบดี 

และผูบริหารระดับสูงในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

ที่ประสบผลสําเร็จ  จากการศกึษาครั้งนี้สรุปไดวา  ภาวะผูนํา  การมีสวนรวมและการสื่อสาร  การวางแผน

เชิงกลยุทธ  การวิเคราะหขอมูล  และการเฝาสังเกต  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพการจัดการ 

เชิงกลยุทธของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  การศกึษานี้ไดชวยใหสถาบันอุดมศึกษาเขาใจ

กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและชวยใหสถาบัน 

เหลาน้ันพัฒนาโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ระบุไวในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

ของการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

  Bombaugh,  Michelle  D.  (2015  :  unpaged)  ไดศึกษาความสัมพันธของชวงเวลา

ในการคงอยูกอนการเขาเรียนและระยะเวลาที่ใชเวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 

ที่โอนยายของมหาวิทยาลัย  Metropolitan  การศกึษาวิจยัน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธเก่ียวกับปจจัย

กอนการเขาเรียนในการรับสมคัรเขาศึกษาและชวงเวลาการปฐมนิเทศในการเขาเรียนของนักศึกษา

โอนยาย  ซึ่งความสาํเร็จวัดจากการคงอยูและระยะเวลาที่สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

การศึกษาเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลข้ันทุติยภูมิ  (N = 357)  ที่มีขนาดใหญโดยมีระยะเวลา  4  ป   

โดยสถาบันการวิจัยของรฐัในภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก

ถูกนํามาใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางชวงเวลากอนการเขาเรียนและการคงอยู  ความสัมพันธ

ระหวางชวงเวลาการรบัสมัครการเขาเรียนและการคงอยูไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ชวงเวลา 

ในการปฐมนิเทศในการเขาเรยีน  มีความสัมพันธกับการคงอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่มีชวงเวลาในการปฐมนิเทศในการเขาเรียนเพิ่มขึ้น  มีแนวโนมที่จะยังคงอยู  

ในการสํารวจความสัมพันธนี้  วิเคราะหดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโลจิสติก  โดยการกําหนด

กลุมผูสนใจจากภายนอกกอนการเขาเรียนและตัวแปรการเขาเรียน  ความสัมพันธของชวงเวลา 
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การปฐมนิเทศในการเขาเรยีนและการคงอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  การใชเทคนิคโลจิสติกถูกนํามาใช 

ในการสํารวจความสัมพันธระหวางการสมัครและชวงเวลาการปฐมนิเทศในการเขาเรียนและระยะเวลา

ในการสําเร็จการศึกษา  ซึ่งพบวาไมมีความสัมพันธอยางมนัียสําคญัทางสถิติกับระยะเวลาในการสาํเรจ็

การศึกษา  ไมมีการอภิปรายการนําไปประยุกตใชในสวนของระยะเวลาในการสมัครหรือการปฐมนิเทศ

ตอการชวยในการเปลี่ยนผานระหวางนักศกึษาโอนยาย 

 Mills, Leslie S.  (2015  :  unpaged - E)  ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางระเบียบ 

วิธีการลงทะเบียน  การคงอยูของนักศึกษา  และการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ตัวแปรสวนบุคคล 

และตัวแปรของสถาบันถูกระบุวามีความสัมพันธกับการคงอยูของนักศึกษา  ขอมูลสวนบุคคล 

ของนักศึกษา  พ้ืนฐานความรูเดิม  ความตั้งใจเลาเรียน  และความมุงม่ันถูกบูรณาการรวมกันเขาสู

สถาบันและเปนตัวแปรเชิงสถาบันที่งานวจิัยตาง ๆ ไดระบุวาเปนตัวแปรที่เก่ียวของกับการคงอยู 

ของนักศึกษา  การศกึษาครั้งนี้เนนถึงปจจัยเชิงสถาบันเกี่ยวกับระเบียบวิธีการลงทะเบียนที่ไดระบุไว 

ตามระยะเวลาในการลงทะเบยีน  และความสัมพันธที่มีตอการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

และการคงอยู  การศกึษาครั้งนี้มีสมมุติฐานการวิจัย  คือ  1)  มีความสัมพันธระหวางระยะเวลา 

ในการลงทะเบียนและการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยวัดจากเกรดเฉลี่ยปลายเทอมจริงหรือไม   

2)  มีความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการลงทะเบียนและการคงอยูของนักศึกษาโดยวัดจาก 

การลงทะเบียนในภาคการศกึษาถัดไปจริงหรือไม  และ  3)  มีความแตกตางกันเกิดขึ้นหรือไมระหวาง

นักศึกษาท่ีมีเพศ  อายุ  สถานะแรกเขา  การไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา และระเบียบวิธีการ

ลงทะเบียนแตกตางกัน  ตัวแปรอิสระถูกทดสอบโดย  t-test  และ  Chi-square  เพื่อวิเคราะหขอมูล 

ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคญัที่  .05  การทดสอบดวย  t-test  ถูกนํามาใชเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 

ของเกรดเฉลี่ยระหวางผูลงทะเบียนลวงหนา  ผูลงทะเบียนตามระยะเวลา  และผูลงทะเบียนชากวา 

เวลาที่กําหนดไว  ความแตกตางของเกรดเฉลี่ยระหวางผูลงทะเบียนลวงหนาหรือผูลงทะเบียน 

ตามระยะเวลาและผูลงทะเบยีนชากวาเวลาที่กําหนดไว  พบวา  มีความแตกตางทางสถิติ 

อยางมีนัยสําคัญ  การทดสอบโดย  Chi-square  ไดนํามาทดสอบความเปนอิสระในการระบุ 

ความแตกตางท่ีมีนัยสําคัญนั้นเกิดขึ้นหรือไมระหวางผูลงทะเบียนลวงหนา  ผูลงทะเบียนตามระยะเวลา   

และผูลงทะเบียนชากวาเวลาที่กําหนดไว  รวมถึงความถ่ีของการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได

พบวา  ผูที่ลงทะเบียนลาชากวาเวลาที่กําหนดไว  จะกลับมาลงทะเบียนซ้ําในภาคการศึกษาถัดไป 

ในอัตราท่ีต่ํากวาผูลงทะเบียนลวงหนาหรือผูลงทะเบียนตามระยะเวลา  ทั้งนี้  ไมพบความแตกตาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางระเบียบวิธีการลงทะเบียนและอายุ  อยางไรก็ตาม  พบความแตกตาง

ทางสถิติระหวางกลุมเพศและระเบียบวิธีการลงทะเบียน  การศึกษานี้พบวานักศึกษาชายจะลงทะเบียน

ลาชากวานักศึกษาหญิง  โดยที่สถานะแรกเขาและนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนไมมีความสัมพันธ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระเบียบวิธีการลงทะเบียน  ผลของการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธ 

อยางมีนัยทางสถิติเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาของการลงทะเบียนของนักเรียนและความสําเร็จ 



 166 

ของนักศึกษา  รวมทั้งอัตราคงอยูของนักศึกษา  และนักศึกษา  ที่ลงทะเบียนลาชาจะแสดงใหเห็นถึง

ความคงอยูในเทอมตอไปนอยลงและแสดงความสําเร็จทางวิชาการนอยดวย 

  Smith,  Marian  Ford  (2015  :  unpaged)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง 

การลงทะเบียน  สาขาวิชา  ผลการเรียน  และการรักษาสถานภาพของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ที่เขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ  การวิจัยในครั้งน้ีใชขอมูลทุติยภูมิท่ีมีขนาดใหญของระดับ 

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา  โดยศึกษาความสัมพันธ

ระหวางระยะเวลาการลงทะเบียนและผลการเรียน  และศึกษาความสัมพันธระหวางการลงทะเบียน 

และการรักษาสถานภาพของนักศึกษาของระดับปริญญาตรีที่เขาศกึษาตอในมหาวิทยาลยั  (FTIC)   

ในภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย  (FTIC)  ความแตกตางระหวางการตดัสินใจ 

และการไมตัดสินใจการไดรับการตรวจสอบภายใตผลการศกึษาของนักศึกษาและการรักษาสถานภาพ

ของนักศึกษาในกลุมประชากรเดียวกัน  ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งน้ีเปนนักศึกษาในภาคการศึกษา

ฤดูใบไมรวง  ป  ค.ศ.  2011  จํานวน  6,739  คน  และนักศึกษาในภาคการศกึษาฤดูใบไมรวง   

ป  ค.ศ.  2012  จํานวน  4,454  คน  โดยใชรูปแบบการวิเคราะหเก่ียวกับการถดถอยโลจิสติก  

ผลการวิจัยพบวา  การลงทะเบียนมีความสัมพันธกับผลการเรียนและการรักษาสถานภาพของนักศึกษา 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ภายหลังการลงทะเบียนแสดงใหเห็นวามีความสัมพนัธทางลบกับ

เกรดเฉลี่ยซึ่งมีแนวโนมที่นักศึกษาจะไมกลับมาศึกษาตอในภาคการศึกษาฤดูใบไมผลิ  การอธิบาย 

ความแปรปรวน  (R2)  สําหรบัการวัดผลการเรียนและการรักษาสถานภาพของนักศึกษาใชสถิติ 

เชิงพรรณนา  ไดมีการนาํเสนอการทดสอบดวยสถิติ  Mann  Whitney  U  Test  และ  Chi  Square  

การทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่ถูกตัดสินและไมตัดสินในผลการเรียน

และการรักษาสถานภาพมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  นักศกึษาที่เลือกสาขาวิชา  (เอก)  จะมี 

ผลการเรียนดีกวา  โดยวัดจาก  GPA  มีผลดีกวาการวัดจากเกรดเฉลี่ยในภาคการศกึษาและมีแนวโนม 

ที่จะกลับมาศึกษาตอในภาคการศึกษาฤดูใบไมผลิ  ซึ่งขอเสนอแนะและขอสันนิษฐานจากการวิจัย 

ไดถูกนําเสนอเพื่อการวิจัยในอนาคต  นโยบาย  และการนาํไปปฏิบัติตอไป 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา  การลงทะเบียนเรียนเปนกิจกรรม 

ที่มีความสําคัญในการเรียนการสอนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา  

โดยมีกระบวนการ  ขั้นตอน  หรือวิธีการที่มีความซับซอนหรอืแตกตางกันไปตามกฎระเบียบ  หรือบริบท

ของแตละสถาบัน  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงไดศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีนระดับ 

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนา  ปรับปรุง  หรือวางแผน  เพ่ือพัฒนาวิธีการ  ขั้นตอน  หรือพัฒนา   

การใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือมหาวิทยาลัย

ของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตอไป 



บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดาํเนนิการวิจัยตามลําดับหัวขอ  ดังน้ี 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การสรางและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยออกเปนลําดับขั้น  ดังนี้ 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผูบรหิาร  หัวหนางาน  และเจาหนาท่ี 

ที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  28  แหง 

   1.2  กลุมตัวอยาง 

    1.2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนางาน   

และเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน   

173  คน  จากสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  28  แหง   

    1.2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนางาน   

และเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน   

6  แหง  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   

    1.2.3  สังเคราะหรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน  28  แหง 

    รายละเอียดของกลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูลดังแสดงในตาราง  2 
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ตาราง  2  กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ลําดับ รายช่ือสถาบันการศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง แบบสอบถาม 

ฉบับที่ 1  

แบบสอบถาม 

ฉบับที่ 2  

การ 

สัมภาษณ 

การ

สังเคราะห 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  -   

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     -  

3 มหาวิทยาลัยขอนแกน  -   

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม   -  

5 มหาวิทยาลัยทักษิณ   -  

6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   -  

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   -  

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     -  

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   -  

10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    -   

11 มหาวิทยาลัยนครพนม   -  

12 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร   -  

13 มหาวิทยาลัยนเรศวร  -   

14 มหาวิทยาลัยบูรพา  -   

15 มหาวิทยาลัยพะเยา     -  

16 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   -  

17 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   -  

18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   -  

19 มหาวิทยาลัยมหิดล   -  

20 มหาวิทยาลัยแมโจ   -  

21 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   -  

22 มหาวิทยาลัยรามคําแหง   -  

23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   -  

24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   -  

25 มหาวิทยาลัยศิลปากร   -  

26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  -   

27 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   -  

28 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   -  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน  3  ชนิด  ประกอบดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  

2  ฉบับ  แบบสัมภาษณ  จาํนวน  1  ฉบับ  และแบบสังเคราะห  จํานวน  1  ฉบับ  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

  1.  แบบสอบถามรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ฉบับที่  1  ใชสอบถามผูบรหิาร  หวัหนางาน  และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรฐั  จํานวน  28  แหง  แบงออกเปน  5  ตอน  คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ  จํานวน  3  ขอ 

   ตอนที่  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรยีน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบตรวจสอบรายการ  จํานวน  7  ขอ 

   ตอนที่  3  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  จํานวน  35  ขอ 

   ตอนที่  4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  จํานวน  21  ขอ 

   ตอนที่  5  ขอเสนอแนะ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  3  ขอ 

  2.  แบบสอบถามรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ฉบับที่  2  ใชสอบถามผูบรหิาร  หวัหนางาน  หรือเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรฐั  จํานวน  22  แหง  แบงออกเปน  5  ตอน  คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะ 

เปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  6  ขอ 

   ตอนที่  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรยีน  ลักษณะแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบเขียนตอบ  โดยครอบคลุมเนื้อหา  4  ดาน  รวมจํานวน  32  ขอ 

   ตอนที่  3  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ลักษณะ

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเขียนตอบ  โดยครอบคลุมเน้ือหา  5  ดาน  รวมจาํนวน  30  ขอ 

   ตอนที่  4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ลักษณะแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  18  ขอ 

   ตอนที่  5  ขอเสนอแนะ  ลักษณะแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเขียนตอบ  จาํนวน  

3  ขอ 
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  3.  แบบสัมภาษณรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน  1  ฉบับ  ใชสัมภาษณผูบรหิาร  หัวหนางาน  และเจาหนาที ่

ที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน  6  แหง  แบงออกเปน  5  ตอน  

คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน  จํานวน  4  ขอ 
   ตอนที่  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรยีน  จํานวน  32  ขอ 
   ตอนที่  3  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  30  ขอ 
   ตอนที่  4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  18  ขอ 

   ตอนที่  5  ขอเสนอแนะ  จํานวน  3  ขอ 

  4.  แบบสังเคราะหเนื้อหารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน  1  ฉบับ  โดยผูวิจัยดาํเนินการวิเคราะหเนื้อหา  การทําตาราง 

สังเคราะหและการพรรณนาเพื่อสรางขอสรุป  กฎระเบียบหรือกฎเกณฑที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน  28  แหง  โดยจะครอบคลุมขอมูล  2  ดาน  ไดแก  ดานขอมูลทั่วไป 

ของสถาบันการศึกษา  จาํนวน  3  ขอ  และดานขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  6  ขอ 

 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 1.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  1  ที่ใชในการวิจัย  ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  1.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ    

ที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรยีน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  1   

  1.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  1  ใหครอบคลุมตัวแปร 

ที่ตองการศึกษา  จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยรวบรวมขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลอง 

กับนิยามตัวแปร  ดังนี้   

   1.2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

จากขอเท็จจริงเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ 

   1.2.2  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย 

สรางขึ้นเอง  จากขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนของแตละสถาบัน  จํานวน  10  ขอ  ตองการใช

จริง  7  ขอ 

   1.2.3  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ลักษณะของแบบสอบถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  ผูวิจัยสรางขึ้น  จํานวนดานละ  10  ขอ  

ตองการใชจริง  7  ขอ  ประกอบดวย 
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    1)  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ดานการกาํหนด 

แนวปฏิบัติ    
    2)  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ดานบุคลากร   

    3)  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ดานการบริหารจัดการ   

    4)  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ดานการติดตอ

ประสานงาน   

    5)  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  ดานระบบเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ  
   1.2.4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  (Rating  Scale)  ผูวิจัยสรางขึ้น  จํานวนดานละ  10  ขอ  ตองการ

ใชจริง  7  ขอ  ประกอบดวย 

    1)  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ดานวิธีการและขั้นตอน   

    2)  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ดานทรัพยากรและสิ่งอํานวย 

ความสะดวก   

    3)  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.2.5  ขอเสนอแนะ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเขียนตอบ  จํานวน  3  ขอ  

ตองการใชจริง  3  ขอ 

  1.3  นําแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  ที่แกไขปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  ผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครอบคลุม  3  ดาน  ไดแก  ดานวิชาการงานลงทะเบียนเรียน  ดานการวิจัย

และประเมินผลการศกึษา  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  9  คน  ดังนี้ 

   1.3.1  ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการงานลงทะเบียนเรียน 

    1)  ศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ประเทพา  ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2)  นางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    3)  นางสาวศิริพร  ไสยรัตน  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ  กองทะเบียน 

และประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

   1.3.2  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจยัและประเมินผลการศึกษา 

    1)  รองศาสตราจารยสมนึก  ภัททิยธนี  ผูเชี่ยวชาญประจําภาควิชาวิจัยและพัฒนา

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    2)  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา  อาจารยประจําภาควิชาวิจัย 

และพัฒนาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    3)  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทรงศกัดิ์  ภูสีออน  อาจารยประจําภาควิชาวิจัย 

และพัฒนาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.3  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1)  อาจารย ดร.พัฒนพงศ  ชมภูวิเศษ  ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2)  นายดุลยเทพ  ภัทรโกศล  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ   

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    3)  นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ทําการพิจารณาคาเฉลี่ยของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

ถาไดคาเฉลี่ยตั้งแต  .50 - 1.00  แสดงวาขอคําถามนั้นมคีวามเที่ยงตรงเขาเกณฑจะนําไปใช   

(สมนึก  ภัททิยธนี.  2546  :  220)  ซึ่งผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  พบวา  เขาเกณฑ  56  ขอ  

โดยมีคาความสอดคลอง  .78 - 1.00   

  1.4  นําแบบสอบถามที่ไดรบัการปรับปรงุแลวไปทดลองใช  (Try - out)  กับบุคลากร 

กองทะเบียนและประมวลผล  และบุคลากรฝายวิชาการระดับคณะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน   

  1.5  หาคณุภาพของแบบสอบถามเปนรายขอ  ไดแก  การหาคาอาํนาจจําแนกรายขอ   

โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  (Item - total   

Correlation)  พบวา  เขาเกณฑ  56  ขอ  จึงคัดเลือกไวตามที่ตองการ  มีคาอํานาจจาํแนก  (rxy)  

ตั้งแต  .27  ถึง  .86  ดังนี้ 

   1.5.1  ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  35  ขอ  

มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .27  ถึง  .85 

   1.5.2  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  21  ขอ   

มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .57  ถึง  .86 

  1.6  นาํแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

(Alpha  Coefficient)  ตามวธิีของครอนบาค  (Cronbach)  พบวา  ไดคาความเชื่อมั่นสวนของ

แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  .88 

  1.7  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง  เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยางตอไป   

 2.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  2  แบบสัมภาษณ  และแบบสังเคราะห 

ที่ใชในการวิจัย  ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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  2.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ    

ที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรยีน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  2 

แบบสัมภาษณ  และแบบสังเคราะห 

  2.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  2  แบบสัมภาษณ   

และแบบสังเคราะหใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา  จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ  โดยรวบรวม 

ขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลองกับนิยามตัวแปร 

  2.3  นาํแบบสอบถาม  ฉบับที่  2  แบบสัมภาษณ  และแบบสังเคราะหเสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม  และแกไขปรับปรุงตามที่กรรมการเสนอแนะ   

  2.4  นาํแบบสอบถาม  ฉบับที่  2  แบบสัมภาษณ  และแบบสังเคราะหที่ไดรับการตรวจ

แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct  Validity)  โดยหา

คาเฉลี่ยของผลการประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ    

  2.5  จัดพิมพแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  2  แบบสัมภาษณ  และแบบสงัเคราะหฉบับจริง 

เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามตาราง  2  โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

  1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  และฉบับที่  2  ผูวิจัยดาํเนินการ

ดังนี้ 

   1.1  เตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  และทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

จากมหาวิทยาลัยของรัฐ  ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   1.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไวแลว  โดยการสง

แบบสอบถามทางไปรษณีย 

   1.3  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  มาตรวจสอบจํานวน   

และความถูกตอง  เมื่อตรวจสอบแลว  จากนั้นนําแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  จํานวน  173  ชุด   

และแบบสอบถาม  ฉบับที่  2  จํานวน  22  ชุด  ไปใชในการวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ   

และโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณ  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 

   2.1  เตรียมแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ  และทําหนังสือขอความอนุเคราะห 

จากมหาวิทยาลัยของรัฐ  ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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   2.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน  6  แหง  

ตามท่ีกําหนดไวแลว   

   2.3  นําเสนอขอมูลจากการสมัภาษณ  โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสังเคราะห  ผูวิจัยดําเนนิการดังนี้ 

   3.1  ผูวิจัยรวบรวมกฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  จาํนวน  28  แหง   

   3.2  เตรียมแบบสังเคราะหฉบับสมบูรณในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการบันทึกขอมูลในตารางสงัเคราะห   

เพื่อสรางขอสรุปในแบบสังเคราะหท่ีสรางขึ้น 

   3.3  นําเสนอขอมูลจากการสงัเคราะห  โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  

ดําเนินการตามระเบียบวิธีการทางสถิติ  ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

  1.1  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  1.2  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี   

และหาคารอยละ 

  1.3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนใชวิธีการหาคาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นนําคาเฉลีย่มาแปล

ความหมายเปนระดับปญหา  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  102-103) 

   เกณฑที่ใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยคําตอบแบบสอบถาม  ฉบับที่  1  

เก่ียวกับรปูแบบการใหบรกิารลงทะเบียนเรียน  ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย        ระดับการดําเนินการ   

    4.51  -  5.00   หมายถึง มีรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียนระดับมากที่สดุ 

    3.51  -  4.50   หมายถึง มีรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียนระดับมาก 

    2.51  -  3.50   หมายถึง มีรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียนระดับปานกลาง 

    1.51  -  2.50   หมายถึง มีรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียนระดับนอย 

    1.00  -  1.50 หมายถึง มีรปูแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียนระดับนอยที่สุด 
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   เกณฑที่ใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยคําตอบแบบสอบถาม  ฉบับที่  1   

เก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย        ระดับปญหา   

    4.51  -  5.00   หมายถึง มีปญหาการลงทะเบียนเรียนระดับมากที่สุด 

    3.51  -  4.50   หมายถึง มีปญหาการลงทะเบียนเรียนระดับมาก 

    2.51  -  3.50   หมายถึง มีปญหาการลงทะเบียนเรียนระดับปานกลาง 

    1.51  -  2.50   หมายถึง มีปญหาการลงทะเบียนเรียนระดับนอย 

    1.00  -  1.50 หมายถึง มีปญหาการลงทะเบียนเรียนระดับนอยที่สุด 

  1.4  การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 

   การเปรียบเทยีบความคิดเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีตําแหนงและประสบการณ 

การปฏิบัติงานดานงานลงทะเบียนเรียน  แตกตางกัน  ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 

แบบสองทาง  (Two-way MANOVA)  และเม่ือพบความแตกตางจึงเปรียบเทียบความแตกตาง 

ของคาเฉลี่ยรายคู  (Post Hoc) ดวยวิธีของ Scheffe′  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ฉบับท่ี  2   

และจากแบบสัมภาษณ  ใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

 3.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสังเคราะห  โดยการทํา 

ตารางสังเคราะหและการพรรณนา  เพ่ือสรางขอสรุปขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชคาสถิติดังน้ี 

  1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  

   1.1  หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยการหาคาเฉลี่ยของความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับนิยามศพัทเฉพาะ  โดยใชสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  63 - 65)   

 

X   =  ∑R 

                   N 

 

   เม่ือ R   แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

       N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   1.2  หาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย   

แบบ  Pearson  ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  (Item - Total  Correlation)  โดยใชสูตร  

ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  67) 

 

rxy  =         
   2222 YYNXXN YXXYN

 

 

   เม่ือ xyr    แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  X  กับ  Y 

      X   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด  X 

      Y   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด  Y 

      2X  แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนนชุด  X 

      2Y  แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนนชุด  Y 

      XY  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวาง  X  กับ  Y 

     N   แทน จํานวนสมาชิกในกลุม 

 

   1.3  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

( -  Coefficient)  ของครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  174) 

 




  
S
S
2
t

2
i11K

K
 

 

   เม่ือ    แทน  สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

     K   แทน  จํานวนขอความทั้งหมด 

     S2
i   แทน  ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

     S2
t    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  2.  สถิติพื้นฐาน 

   2.1  คารอยละ  (Percentage)  ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

โดยใชสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  104) 
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100
N

f
P   

 

   เม่ือ P แทน  รอยละ 

     f   แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 

     N  แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

   2.2  คาเฉลี่ย  (Mean)  โดยใชสูตร  ดังนี้  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2558  :  237) 

 

X   =  NX
 

 

   เม่ือ X    แทน  ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 

      X   แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

     N   แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

   2.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใชสูตร  ดังนี้   

(บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  106)   

 

S.D.  =  
  1

22


 NN XXN
 

 

   เม่ือ S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     X  แทน  คะแนนแตละตวั 

     N  แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมนั้น 

 

  3.  สถิติทดสอบความแตกตางระหวางกลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน 

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ที่มีตําแหนงและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียน  โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณสองทาง  (Two-way  MANOVA)  

โดยใชสูตร  ดังนี้  (สมบัติ  ทายเรือคํา.  2552  :  158-159)   
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F  =  
S
S1

11



 .  )1( 


kt
vms  

^  =  T
W

 

 

m  =  2
22  ktN  

s =  5)1(
4)1(

22
22




kt
kt  

 

v  =  2
2)1( kt  

 

   เมื่อ F  แทน ความแปรปรวนพหุคูณ 

     ^  แทน คา  Wilks’Lambda 

     N  แทน จํานวนสมาชิกทั้งหมด 

     K  แทน จํานวนกลุมทดลอง 

     T  แทน จํานวนตัวแปรตาม 

     W  แทน Determinant  ของเมตริกซของผลรวมของกําลังสอง 

         และผลรวมของผลคูณภายในกลุม 

     T  แทน Determinant  ของเมตริกซของผลรวมของกําลังสอง 

         และผลรวมของผลคูณของทั้งหมด 

 

   ถาพบความแตกตางรายคูจะทดสอบความมีนัยสําคญัทางสถิติของความแตกตางรายคู

ดวยวิธีของ  Scheffe′  โดยใชสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  346 - 348) 

 

             (X I - X j)
2 

MSerror{(ni + nj)|ninj} 

 

   เม่ือ F   แทน คาสถิติที่นําไปเปรียบคาเกณฑเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

     X i X j  แทน คาเฉลี่ยของกลุมที่ I และกลุมที่ j ตามลาํดับ 

     ninj  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมที่ I และกลุม j ตามลาํดับ 

     MSerror แทน คาประมาณของความแปรปรวนของความคาดเคลื่อน 

F  = 
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     dfb   แทน Degree of Freedom  สําหรับการแปรผันระหวางกลุม 

          ซึ่งเทากับ K-1 

     K   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 



บทที ่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นดังนี้ 

  1.  สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2.  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ  เพื่อใหเกิดความเขาใจในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  X    แทน  คาเฉลี่ย 

  S.D.   แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  rxy  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู 

  SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน 

  MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน 

  df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ 

  F  แทน สถิติทดสอบที่พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  F   

      (F - distribution) 

  sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 

 

ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดบัข้ันดังนี้ 

  ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

  ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน 

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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  ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะหการทดสอบความแปรปรวนพหุคูณสองทาง  (Two - way   

MANOVA)  ของบุคลากรท่ีมีตําแหนงหนาที่การงานกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนที่สงผลตอการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียน 

  ตอนท่ี  5  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรยีนระดับปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

  1.1  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในแตละภูมิภาค  ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา   

และจํานวนคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผลปรากฏ 

ดังตาราง  3 - 5 

 

ตาราง  3  จํานวนของมหาวิทยาลัยของรฐัในแตละภูมิภาค 

 

ลําดับ ที่ตั้งในภูมิภาค จํานวน รอยละ 

1 ภาคเหนือ 5 17.86 

2 ภาคกลาง 13 46.43 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 17.86 

4 ภาคตะวันออก 1 3.57 

5 ภาคใต 4 14.29 

รวม 28 100.00 

 

 จากตาราง  3  พบวา  มหาวิทยาลัยของรัฐ  สวนใหญมีที่ตั้งอยูในภาคกลาง  (รอยละ  46.43)  

รองลงมา  คือ  มีที่ต้ังอยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (รอยละ  17.86) 
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ตาราง  4  ประเภทของมหาวิทยาลัยของรฐั 

 

ลําดบั ประเภทของมหาวิทยาลัย จํานวน รอยละ 

1 กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ  (สวนราชการ) 11 39.29 

2 กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 17 60.71 

รวม 28 100.00 

 

 จากตาราง  4  พบวา  มหาวิทยาลัยของรัฐ  สวนใหญอยูในกลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   

(รอยละ  60.71) 

 

ตาราง  5  จาํนวนคณะวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

ลําดับ 
จํานวนคณะวชิาที่จัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรี 
จํานวน  (คณะวิชา) รอยละ 

1  นอยกวา  10  คณะวิชา 8 28.57 

2  11 - 15  คณะวิชา 9 32.14 

3  16 - 20  คณะวิชา 6 21.43 

4  มากกวา  20  คณะวิชา 5 17.86 

รวม 28 100.00 

 

 จากตาราง  5  พบวา  มหาวิทยาลัยของรัฐ  สวนใหญมีจํานวนคณะวิชาท่ีจัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรี  จํานวน  11 - 15  คณะวิชา  (รอยละ  32.14)  รองลงมา  คือ  มีจํานวน

คณะวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  จํานวนนอยกวา  10  คณะวิชา  (รอยละ  28.57) 

 

  1.2  ประเภทของหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการลงทะเบียนเรียน  จํานวนบุคลากร 

ในหนวยงาน  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน  และจาํนวนนิสิตนักศึกษา  ผลปรากฏ 

ดังตาราง  6 
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ตาราง  6  ประเภทของหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการลงทะเบียนเรียน  จํานวนบุคลากร 

   ในหนวยงาน  จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน  และจํานวนนิสิตนักศกึษา  

   ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

ลําดับ มหาวิทยาลัย 

ประเภท

ของ

หนวยงาน 

จํานวน

บุคลากร 

ในหนวยงาน 

จํานวน 

บุคลากรในงาน

ลงทะเบียนเรยีน 

จํานวน

นิสิต

นักศึกษา 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานัก 57 5 28,827 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   สํานัก 130 8 27,230 

3 มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานัก 60 5 30,671 

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานัก 73 4 36,877 

5 มหาวิทยาลัยทักษิณ งาน 8 3 ≈2,000 

6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สํานัก 52 5 19,998 

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สํานัก 19 3 11,641 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   กอง 32 11 20,394 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย 31 5 14,267 

10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   สํานัก 60 14 29,000 

11 มหาวิทยาลัยนครพนม กอง 12 2 6,521 

12 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กอง 11 4 4,058 

13 มหาวิทยาลัยนเรศวร กอง 57 8 19,185 

14 มหาวิทยาลัยบูรพา กอง 22 9 39,250 

15 มหาวิทยาลัยพะเยา   กอง 63 19 20,310 

16 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานัก 17 7 19,625 

17 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย 8 4 9,335 

18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กอง 31 3 40,140 

19 มหาวิทยาลัยมหิดล กอง 44 14 20,932 

20 มหาวิทยาลัยแมโจ สํานัก 32 10 19,816 

21 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง งาน 29 6 13,813 

22 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานัก 177 3 268,707 

23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศูนย 28 8 ≈8,000 

24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กอง 30 10 23,265 
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ตาราง  6  (ตอ) 

 

ลําดับ มหาวิทยาลัย 

ประเภท

ของ

หนวยงาน 

จํานวน

บุคลากร 

ในหนวยงาน 

จํานวน 

บุคลากรในงาน

ลงทะเบียนเรียน 

จํานวน

นิสิต

นักศึกษา 

25 มหาวิทยาลัยศิลปากร กอง 45 11 17,761 

26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอง 35 3 16,268 

27 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานัก ≈400 25 94,587 

28 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กอง 32 4 14,592 

เฉลี่ย - 56.96 7.61 32,442.64 

 

 จากตาราง  6  พบวา  หนวยงานที่รบัผิดชอบงานดานการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  สวนใหญมีสถานะเปนกองมากที่สุด  จํานวน  12  แหง  รองลงมามีสถานะเปนสาํนัก   

จํานวน  11  แหง  และมีสถานะเปนศูนย  จํานวน  3  แหง  ตามลาํดับ  โดยมีสถานะเปนงานนอยที่สุด  

จํานวน  2  แหง  ท้ังนี้  มีจํานวนบุคลากรในหนวยงานที่รับผดิชอบงานดานการลงทะเบียนเรยีน   

เฉลี่ย  56.96  คน  มีจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน  เฉลี่ย  7.61  คน  และมีจํานวนนิสิต

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เฉลี่ย  32,442.64  คน 

 

  1.3  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

ที่เปนกลุมตัวอยาง  ผลปรากฏดังตาราง  7 

 

ตาราง  7  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

1.  สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 

 1.1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 1.2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 1.3  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.4  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 1.5  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.6  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

6 

5 

7 

3 

6 

4 

 

3.47 

2.89 

4.05 

1.73 

3.47 

2.31 
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ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

 1.7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 1.8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

 1.9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 1.10  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 1.11  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 1.12  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 1.13  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 1.14  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 1.15  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 1.16  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 1.17  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 1.18  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 1.19  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.20  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 1.21  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 1.22  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 1.23  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

 1.24  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 1.25  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 1.26  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 1.27  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 1.28  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3 

6 

6 

13 

7 

7 

5 

7 

7 

8 

7 

4 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

4 

4 

7 

7 

1.73 

3.47 

3.47 

7.51 

4.05 

4.05 

2.89 

4.05 

4.05 

4.62 

4.05 

2.31 

4.05 

4.05 

4.05 

4.05 

3.47 

3.47 

2.31 

2.31 

4.05 

4.05 

รวม 173 100.00 

2.  ตําแหนงหนาท่ีการงาน 

 2.1  ผูบริหาร  

 2.2  หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

 2.3  เจาหนาที ่

 

24 

28 

121 

 

13.87 

16.19 

69.94 

รวม 173 100.00 
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ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

3.  ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน 

 3.1  ไมเกิน  5  ป 

 3.2  5 - 10  ป 

 3.3  11 - 15  ป 

 3.4  16 - 20  ป 

 3.5  21 - 25  ป 

 3.6  มากกวา  25  ป 

 

55 

42 

18 

18 

14 

26 

 

31.79 

24.28 

10.41 

10.41 

8.09 

15.03 

รวม 173 100.00 

4.  มหาวิทยาลัยกาํหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

ในรูปแบบใด 

 4.1  ขอบังคับ 

 4.2  ระเบียบ 

 4.3  ประกาศ 

 4.4  ขอบังคับ  และระเบียบ 

 4.5  ขอบังคับ  และประกาศ 

 4.6  ระเบียบ  และประกาศ 

 4.7  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ 

 

 

39 

12 

10 

14 

24 

12 

62 

 

 

22.54 

6.94 

5.78 

8.09 

13.87 

6.94 

35.84 

รวม 173 100.00 

5.  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการใด

 5.1  พัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 5.2  พัฒนาโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5.3  พัฒนารวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

    มหาวิทยาลัย 

 

48 

20 

105 

 

27.75 

11.56 

60.69 

รวม 173 100.00 
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ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

6.  นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรยีนดวยวิธีการใด   

 6.1  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครอืขาย  Internet 

 6.2  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบปฏิบัติการภายใน  

    มหาวิทยาลัย 

 6.3  ลงทะเบียนเรียนโดยเจาหนาที่ดําเนินการแทน 

 6.4  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครอืขาย  Internet 

    และผานระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย 

 6.5  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครอืขาย  Internet 

    และโดยเจาหนาท่ีดําเนินการแทน 

 6.6  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครอืขาย  Internet 

    และวิธีอ่ืน ๆ   

 6.7  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบปฏิบัติการภายใน  

    มหาวิทยาลัย  และโดยเจาหนาที่ดําเนินการแทน 

 6.8  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครอืขาย  Internet 

    ผานระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและโดยเจาหนาที่ 

    ดาํเนินการแทน 

 6.9  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครอืขาย  Internet 

    ผานระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย  และวิธีอื่น ๆ 

 6.10  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย  Internet 

   โดยเจาหนาท่ีดําเนินการแทน  และวิธีอ่ืน ๆ   

 6.11  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย  Internet 

   ผานระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย  โดยเจาหนาที่ 

   ดําเนินการแทน  และวิธีอ่ืน ๆ 

 

61 

7 

 

3 

13 

 

61 

 

1 

 

4 

 

17 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

35.26 

4.05 

 

1.73 

7.51 

 

35.26 

 

0.58 

 

2.31 

 

9.83 

 

 

1.16 

 

1.16 

 

1.16 

รวม 173 100.00 
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ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

7.  มหาวิทยาลัยกาํหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบใด 

 7.1  เลือกลงทะเบียนเรียนในแตละวิชาโดยอิสระ 

    ตามความตองการ 

 7.2  เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

    เทานั้น 

 7.3  เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั้งจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    และเลือกรายวิชาโดยอิสระตามความตองการ 

 7.4  แบบอ่ืน ๆ   

 

9 

 

23 

 

140 

 

1 

 

5.20 

 

13.30 

 

80.93 

 

0.58 

รวม 173 100.00 

8.  มหาวิทยาลัยกาํหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนเทาใด 

 8.1  นอยกวา  7  วัน        

 8.2  7 - 14  วัน         

 8.3  15 - 21  วัน         

 8.4  มากกวา  21  วัน 

 

34 

84 

21 

34 

 

19.65 

48.56 

12.14 

19.65 

รวม 173 100.00 

9.  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน

ผานชองทางใดบาง   

 9.1  ฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย    

 9.2  ธนาคาร          

 9.3  ไปรษณีย   

 9.4  เคานเตอรเซอรวิส 

 9.5  ธนาคาร  และฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย   

 9.6  ธนาคาร  และเคานเตอรเซอรวิส 

 9.7  ฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย  ธนาคาร  และไปรษณีย

 9.8  ฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย  ธนาคาร   

    และเคานเตอรเซอรวิส 

 9.9  ฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย  ไปรษณีย   

    และเคานเตอรเซอรวิส 

 

 

5 

37 

0 

0 

63 

5 

20 

21 

 

1 

 

 

2.89 

21.39 

0.00 

0.00 

36.42 

2.89 

11.56 

12.14 

 

0.58 
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ตาราง  7  (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน  (คน) รอยละ 

 9.10  ธนาคาร  ไปรษณีย  และเคานเตอรเซอรวิส 

 9.11  ฝายการเงินของมหาวิทยาลัย  ธนาคาร  ไปรษณีย   

   และเคานเตอรเซอรวิส 

4 

17 

2.31 

9.83 

 

รวม 173 100.00 

10.  เมื่อเกิดปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรยีนสวนใหญนิสิต

นักศึกษาเลือกติดตอผานชองทางใด 

 10.1  ติดตอดวยตนเอง   

 10.2  ผานโทรศพัท 

 10.3  ผานเว็บไซต 

 10.4  ไปรษณีย 

 10.5  ติดตอดวยตนเอง  และผานโทรศัพท 

 10.6  ติดตอดวยตนเอง  และผานเว็บไซต 

 10.7  ผานโทรศพัท  และผานเว็บไซต 

 10.8  ติดตอดวยตนเอง  ผานโทรศัพท  และผานเว็บไซต 

 10.9  ติดตอดวยตนเอง  ผานโทรศัพท  ผานเว็บไซต   

   และไปรษณีย 

 

 

47 

19 

1 

0 

54 

2 

1 

43 

6 

 

 

27.17 

10.98 

0.58 

0.00 

31.21 

1.16 

0.58 

24.86 

3.47 

รวม 173 100.00 

 

 จากตาราง  7  พบวา  บุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

(รอยละ  7.51)  มีตําแหนงหนาที่การงานเปนเจาหนาท่ี  (รอยละ  69.94)  มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนไมเกิน  5  ป  (รอยละ  31.79)  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

สวนใหญกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในรูปแบบขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  

(รอยละ  35.84)  มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการพัฒนารวมกันระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  (รอยละ  60.69)  นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรยีน 

ดวยวิธีการลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง

ผานระบบเครือขาย  Internet  รวมกับการลงทะเบียนเรียนโดยเจาหนาที่ดําเนินการแทน   

(รอยละ  35.26)  มหาวิทยาลยักําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเลือกลงทะเบียนเรยีน

รายวชิาทั้งจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกรายวิชาโดยอิสระตามความตองการ  (รอยละ  80.93)  



 

 

190 

กําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน  7 - 14  วัน  (รอยละ  48.56)  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาชําระเงิน

คาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร  และฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  36.42)  และเมื่อเกิด

ปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรยีนสวนใหญนิสิตนักศึกษาเลือกติดตอดวยตนเอง  และติดตอ 

ผานโทรศัพท  (รอยละ  31.21) 

 

 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

  2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใหบริการลงทะเบียนเรียน  แยกเปนรายดาน 

ผลปรากฏดังตาราง  8 

 

ตาราง  8  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใหบริการลงทะเบียนเรียน 

 

ลําดบั การใหบริการลงทะเบียนเรียน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ดานการกาํหนดแนวปฏิบัติ 

1.1  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 

   ที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน 

1.2  กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

   มีความชัดเจน  เขาใจงาย  และสามารถนําไปสู 

   การปฏิบัติได 

1.3  มีการปรับปรงุกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

   กับการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 

1.4  มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการลงทะเบียนเรียน

   ชัดเจน 

1.5  มีการกําหนดระยะเวลาสาํหรับการลงทะเบียนเรียน 

   ไวในปฏิทินการศึกษา 

1.6  ระยะเวลาสําหรับการลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม 

1.7  มีการประชาสัมพันธกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

   การลงทะเบียนเรียนใหกับนิสิตนกัศึกษาและหนวยงาน 

   ที่เก่ียวของ 

 

4.35 

 

4.21 

 

 

3.91 

 

4.35 

 

4.65 

 

4.37 

4.07 

 

0.67 

 

0.66 

 

 

0.85 

 

0.68 

 

0.58 

 

0.68 

0.81 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

มาก 

 รวม 4.27 0.52 มาก 
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ตาราง  8  (ตอ) 

 

ลําดบั การใหบริการลงทะเบียนเรียน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

2 ดานบุคลากร 

2.1  ผูรับผิดชอบดานการลงทะเบียนเรียนมีการวางแผน  

   วิเคราะหขอมูล  หรือเตรียมความพรอม 

   กอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

2.2  ผูบรหิารใหการสนับสนุนและใหความสําคัญ 

   ในการลงทะเบียนเรยีน 

2.3  ผูบรหิารมีการกํากับติดตามในการลงทะเบียนเรยีน 

   อยางตอเนื่อง 

2.4  คณาจารยมีความรู  ความเขาใจในการลงทะเบียนเรียน   

2.5  คณาจารยสามารถใหคําปรกึษาและดูแลนิสิตนักศึกษา 

   ในที่ปรึกษา 

2.6  เจาหนาท่ีมีความรู  ความเขาใจในการลงทะเบียนเรียน   

2.7  เจาหนาท่ีสามารถใหคําปรึกษาและมีทักษะในการแกไข

   ปญหาเก่ียวกับการลงทะเบยีนเรียน 

 

4.14 

 

 

4.07 

 

3.96 

 

3.53 

3.51 

 

4.26 

4.28 

 

0.74 

 

 

0.76 

 

0.75 

 

0.74 

0.74 

 

0.67 

0.64 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 รวม 3.96 0.56 มาก 

3 ดานการบริหารจัดการ 

3.1  มีโครงสรางการบริหารงานเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียน 

   ที่ชัดเจน 

3.2  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในงานลงทะเบียนเรียน 

   ที่ชัดเจน 

3.3  มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการลงทะเบียนเรียน 

   หลากหลายชองทาง 

3.4  ขั้นตอนและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรยีน 

   มีความเหมาะสม 

3.5  มีวิธีการในการแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียน 

   ที่เหมาะสม 

 

4.13 

 

4.34 

 

4.12 

 

4.20 

 

4.12 

 

 

0.68 

 

0.64 

 

0.74 

 

0.68 

 

0.68 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง  8  (ตอ) 

 

ลําดบั การใหบริการลงทะเบียนเรียน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 3.6  มีแบบฟอรมสําหรับการใหบริการเพียงพอ 

   และเหมาะสม 

3.7  มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

   อยางตอเนื่อง 

4.24 

 

3.72 

0.65 

 

0.93 

มาก 

 

มาก 

 รวม 4.12 0.54 มาก 

4 ดานการติดตอประสานงาน 

4.1  มีการประชุม / หารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการลงทะเบียนเรียน 

   ในแตละภาคเรียน 

4.2  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนเรียนระหวาง

   หนวยงานหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

4.3  บุคลากรภายในหนวยงานมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูขอมูล 

   การลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 

4.4  บุคลากรไดนําวิธีการหรือเทคนิคจากการแลกเปลี่ยน

   เรียนรูดานการลงทะเบียนเรียนไปใชประโยชนภายใน

   หนวยงาน 

4.5  มีการถายทอดความรูหรือประสบการณในการทํางาน 

   ดานการลงทะเบียนเรียนภายในหนวยงาน 

4.6  มีการสรางเครือขายทางวิชาการดานการลงทะเบียนเรียน 

   กับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น 

4.7  มีการติดตอหรือการประสานงานกับบุคคล  หรือ

   หนวยงานที่เก่ียวของหลากหลายชองทาง 

 

3.92 

 

 

3.63 

 

3.90 

 

3.83 

 

 

3.95 

 

3.64 

 

3.84 

 

0.89 

 

 

0.88 

 

0.87 

 

0.84 

 

 

0.77 

 

0.88 

 

0.81 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 รวม 3.82 0.70 มาก 
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ตาราง  8  (ตอ) 

 

ลําดบั การใหบริการลงทะเบียนเรียน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

5 ดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

5.1  นิสิตนกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง 

   ผานระบบเครือขาย  Internet 

5.2  ระบบการลงทะเบียนเรียนสามารถใหบริการได 

   อยางมีประสิทธิภาพ 

5.3  ระบบการลงทะเบียนเรียนสามารถรองรบัจํานวนผูเขา 

   ใชงานไดจํานวนมาก 

5.4  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถใหบริการได 

   อยางมีประสิทธิภาพ 

5.5  คณาจารย  บุคลากร  และนิสิตนักศึกษา  สามารถ 

   เขาใชบริการระบบการลงทะเบียนเรยีนไดอยาง 

   มีประสิทธิภาพ 

5.6  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบ    

   เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทํางานของระบบ

   ลงทะเบียนเรียน 

5.7  เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนเรียน    

   มหาวิทยาลัยของทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 

   อยางรวดเร็ว 

 

4.45 

 

4.05 

 

3.87 

 

3.87 

 

3.95 

 

 

3.92 

 

 

3.86 

 

0.76 

 

0.71 

 

0.77 

 

0.78 

 

0.71 

 

 

0.77 

 

 

0.76 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 รวม 3.99 0.60 มาก 

 โดยรวม 4.03 0.50 มาก 

 

 จากตาราง  8  พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในดานการลงทะเบียนเรียนมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการใหบริการการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก   

(X  = 3.82  ถึง  4.27)   

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  คือ  

ดานการกําหนดแนวปฏิบัติ  ( X  = 4.27)  ดานการบริหารจัดการ  ( X  = 4.12)  และดานระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ( X  = 3.99)  ตามลาํดบั  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ดานการติดตอ

ประสานงาน  (X  = 3.82)   
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  2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  แยกเปนรายดาน 

ผลปรากฏดังตาราง  9 

 

ตาราง  9  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน 

 

ลําดบั ปญหาการลงทะเบียนเรยีน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ดานวิธีการและขั้นตอน 

1.1  การเปดรายวิชาหรือแจงรายวิชาเรียน 

   กอนการลงทะเบียนเรียนมีความลาชา 

1.2  ปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 

   ที่มีรายวิชาบังคับใหเรียนกอน  (Pre - requisite) 

1.3  วิธีการและข้ันตอนการลงทะเบียนเรยีนมีความยุงยาก

   หรือซับซอน 

1.4  ขั้นตอนการเพิ่ม  ถอน  หรืองดรายวิชาเรียน 

   มีความยุงยากหรือซับซอน 

1.5  วิธีการและข้ันตอนในการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

   มีความยุงยากหรือซับซอน 

1.6  นิสิตนกัศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา 

   ที่กําหนดในปฏิทนิการศึกษา 

1.7  นิสิตนกัศึกษาไมชาํระเงนิคาลงทะเบียนเรียนภายใน

   ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.73 

 

2.73 

 

2.17 

 

2.14 

 

2.00 

 

2.86 

 

2.90 

 

0.89 

 

0.89 

 

0.80 

 

0.79 

 

0.85 

 

1.08 

 

1.07 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 รวม 2.50 0.66 นอย 

2 ดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.1  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ 

2.2  จํานวนรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียนไมเพียงพอ 

2.3  จํานวนที่น่ังเรียนในแตละรายวิชาไมเพียงพอ 

2.4  จํานวนหองเรยีนไมเพียงพอ 

2.5  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการลงทะเบียนเรียน

   ภายในมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ 

2.6  จํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอ 

 

2.22 

2.37 

2.68 

2.86 

2.40 

 

2.58 

 

0.90 

1.00 

1.12 

1.22 

1.10 

 

1.02 

 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

 

ปานกลาง 

 



 

 

195 

ตาราง  9  (ตอ) 

 

ลําดบั ปญหาการลงทะเบียนเรยีน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 2.7  จํานวนบุคลากรที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

   มไีมเพียงพอ 

2.56 1.10 ปานกลาง 

 รวม 2.52 0.85 ปานกลาง 

3 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1  การเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียนมีความยุงยาก 

   และซับซอน 

3.2  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีปญหาบอยครั้ง 

3.3  ระบบการลงทะเบียนเรียนหยุดกะทันหัน  (ลม)   

   หรือมีปญหาบอยครั้ง 

3.4  ระบบการลงทะเบียนเรียนขาดการปรับปรุงและพัฒนา 

   อยางตอเนื่อง 

3.5  การลงทะเบียนเรียนผานระบบการลงทะเบียนเรียน 

   มีความยุงยากหรือซับซอน 

3.6  การเพิ่ม  ถอน  หรืองดรายวชิาเรียนผานระบบ 

   ลงทะเบียนเรียนมีความยุงยากหรือซับซอน 

3.7  นิสิตนกัศึกษาไมสามารถตรวจสอบขอมูล 

   การลงทะเบียนเรียนผานระบบการลงทะเบียนเรียนได 

 

2.16 

 

2.64 

2.42 

 

2.36 

 

2.18 

 

2.15 

 

1.87 

 

0.89 

 

1.02 

1.05 

 

1.02 

 

0.93 

 

0.94 

 

1.03 

 

นอย 

 

ปานกลาง 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 รวม 2.25 0.81 นอย 

 โดยรวม 2.43 0.67 นอย 

 

 จากตาราง  9  พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในดานการลงทะเบียนเรียนมีความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมอยูในระดับนอย  ( X  = 2.43)   

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานที่มีปญหาการลงทะเบียนเรียนมากที่สุด  คือ   

ดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  ( X  = 2.52)  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  ดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (X  = 2.25)   
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 ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะหขอมูลรปูแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน 

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

  3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับ 

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ดังแสดงในตาราง  10 
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ตาราง  10  รูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ตอนท่ี  1  ขอมูลเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน 

 1.  มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน

ในรูปแบบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี โดยมีระยะเวลา 

ในการปรับปรงุอยูในชวงตํ่ากวา  5  ป  และมีกฎระเบียบที่กําหนดใหบุคคลภายนอก 

ที่ไมใชนิสิตนักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียน  โดยกําหนดเปนระเบียบหรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย  แตยังมีมหาวิทยาลัยบางสวนที่ไมมีกฎระเบียบที่กําหนด 

ใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิตนักศึกษาสามารถเขาศึกษาตอหรือลงทะเบียนเรียนได 

 1.  มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน  หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียนในรูปแบบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย

การศึกษาระดับปรญิญาตรี  โดยมีระยะเวลาในการปรับปรงุกฎระเบียบ

ท่ีกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน  หรือแนวปฏบิัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรยีน  

อยูในชวง  5 - 10  ป  และมีกฎระเบียบที่กําหนดใหบุคคลภายนอก 

ท่ีไมใชนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได 

1 

 2.  วิธีการและขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน 

  2.1  สวนใหญมหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบการลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตนักศึกษา

เปนการลงทะเบียนแบบสํารับ  โดยนิสิตนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยั

กําหนดไว  และมหาวิทยาลัยบางสวนกาํหนดใหลงทะเบียนแบบอิสระ  โดยนิสิตนักศึกษา

เลือกลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละรายวชิาตามความสนใจ  ซึ่งนิสิตนักศึกษาจะตอง

ดําเนินการลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบ  Internet  เปนหลัก  สวนการลงดวย

เจาหนาท่ีจะเปนการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษ 

 

 2.  วิธีการและขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนมีรายละเอียด 

  2.1  มหาวิทยาลัยกําหนดรปูแบบการลงทะเบียนเรียนสําหรับ

นิสิตนักศึกษาเปนการลงทะเบียนแบบอิสระ  โดยนิสิตนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองในแตละรายวชิาตามความสนใจ   

โดยกําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบ  

Internet  เปนหลัก  ในสวนการลงดวยเจาหนาท่ีจะเปน 

การขอลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษ 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   2.2  ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนม ี 4  ขั้นตอนหลัก  คือ  พบอาจารยที่ปรึกษา  

ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียน  ดําเนินการลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย   

Internet  และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  ในกรณีน้ี  มีบางมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิต

นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนกอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา  

(ระบบเหมาจาย) 

  2.3  กําหนดระยะเวลาและจาํนวนวันในการลงทะเบียนเรยีนเปน  2  ลักษณะ  ดังนี้   

   2.3.1  การกําหนดเปนชวง  สวนใหญกําหนดเปน  2  ชวง ๆ  ละประมาณ   

7 - 14  วัน  และกําหนดเปน  3  ชวง ๆ  ละ  ประมาณ  7 - 14  วัน 

   2.3.2  ไมไดกําหนดเปนชวง  โดยจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา 

ที่กําหนดไวในปฏิทินการศกึษา  โดยในแตละมหาวิทยาลัยมีจํานวนวันสําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนที่แตกตางกันตามบริบทหรือขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

เชน  4  วัน,  5  วนั,  10  วัน,  15  วัน,  21  วัน,  30  วัน  หรือ  35  วัน  เปนตน 

  2.4  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนไมพรอมกัน 

ทุกชั้นป  โดยมีการแบงชั้นปในการลงทะเบียนเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทในแตละ

มหาวิทยาลัย  เชน  กําหนดใหชั้นปที ่ 4  ขึ้นไปลงทะเบียนเรียนกอน  ตามดวยชั้นปท่ี  3   

  2.2  ข้ันตอนในการลงทะเบียนเรียนมี  4  ขั้นตอนหลัก  คือ   

พบอาจารยที่ปรึกษา  ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียน  ดําเนินการ

ลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและชําระเงิน

คาลงทะเบียนเรียน  ในกรณีนี้  มีบางมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการชําระ

เงินคาลงทะเบียนเรยีนกอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษา  

(ระบบเหมาจาย) 

  2.3  กําหนดระยะเวลาและจํานวนวันในการลงทะเบียนเรยีน 

เปน 2 ชวง คือ ชวงลงทะเบียนเรียนปกตแิละชวงการลงทะเบียนเรียนชา  

ชวงละประมาณ  7 - 14  วัน 

  2.4  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีลงทะเบียนเรียน

ออกเปน 2 กรณ ีคือ ลงทะเบียนเรียนพรอมกันทุกชั้นป  และแบงชั้นป 

ในการลงทะเบียนเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทในแตละ

มหาวิทยาลัย 

  2.5  กรณกํีาหนดใหทุกชั้นปลงทะเบียนเรียนพรอมกัน  มีปญหา

จากการเขาใชระบบในชวงแรกของการลงทะเบียนเรียนและรายวิชา 

ไมเพียงพอตอความตองการ 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 ชั้นปที ่ 2  และชั้นปที ่ 1  ตามลําดับ  โดยจํานวนวนัและเวลาเปนไปตามทีม่หาวิทยาลัย

กําหนด  ทั้งนี ้ บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหชั้นปที ่ 1  ลงทะเบียนเรียนกอนในภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษา  หรือดําเนินการลงทะเบียนเรียนใหนิสิตนักศกึษาชั้นปที่  1   

ในภาคการศึกษาแรก  และกําหนดใหลงทะเบียนเรียนพรอมกันทุกชั้นป 

  2.5  ในกรณีที่กําหนดใหทุกชั้นปลงทะเบียนเรียนพรอมกันนั้น  พบวา  ไมพบปญหา

จากการเขาใชระบบการลงทะเบียนเรียน  อาจจะมีปญหาบางเล็กนอยเก่ียวกับการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลอืกหรือวิชาศึกษาทั่วไป  (จํานวนเปดรับไมเพียงพอ) 

  2.6  การแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  กําหนดวิธีการโดยใหชั้นปที ่ 4   

ขึ้นไปลงทะเบียนเรียนกอน  ตามดวยชั้นปที ่ 3  ชั้นปที่  2  และชั้นปที ่ 1  ตามลาํดับ  ทั้งนี ้ 

มบีางมหาวิทยาลัยกําหนดใหชั้นปที ่ 1  ลงทะเบียนเรียนกอนในภาคการศึกษาแรกที่เขา

ศึกษา  หรือกําหนดใหชั้นปที่  3  ลงทะเบียนเรียนกอนเน่ืองจากมีจํานวนนิสิตนักศึกษา

มากกวาชั้นปอ่ืนเพื่อปองกันไมใหระบบลมหรือหยุดกะทันหัน 

  2.7  กรณีแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  ไมมีปญหาจากการดําเนินการ   

แตพบวาระบบการลงทะเบียนเรียนชาเล็กนอยในชวงวันแรกของการลงทะเบียนเรียน  

รายวชิาบางรายวชิามีที่น่ังเต็มกอน  และกรณีที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในชวงที่กําหนด 

ตองรอในชวงตอไป 

  2.6  กรณีแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  ไมมีปญหาจาก 

การดําเนินการ  แตพบวาระบบการลงทะเบียนเรียนชาเล็กนอยในชวง 

วันแรกของการลงทะเบียนเรียน   

  2.7  การแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  กําหนดวิธีการ 

โดยใหชั้นปที่  4  ขึ้นไปลงทะเบียนเรียนกอน  ตามดวยชั้นปที่  3   

ชั้นปที่  2  และชั้นปที่  1  ตามลําดับ  โดยจาํนวนวันและเวลาเปนไป

ตามแตละมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้  ในบางมหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหชั้นปที่  1  ลงทะเบียนเรียนกอนในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

  2.8  ข้ันตอน  หรือวิธีการถอนรายวชิาเรียน  (Withdrawn)   

ตองดําเนินการถอนรายวิชาเรยีนภายในระยะเวลาที่กําหนดผานระบบ

เครอืขายอินเทอรเน็ตโดยรายวิชาจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  

สวนการถอนรายวชิาเรยีนภายหลังจากกําหนดจะตองใชแบบฟอรม 

และผานกระบวนการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งรายวชิาท่ีถอน

ในชวงดังกลาวจะปรากฏ  W  ในใบแสดงผลการศึกษาและทํารายการ

โดยเจาหนาที่ดําเนินการเทานัน้  ทั้งนี้  มีบางมหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหการถอน 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   2.8  ขั้นตอน  หรือวิธีการถอนรายวชิาเรยีน  (Withdrawn)  ตองดําเนินการ 

ถอนรายวิชาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตโดยรายวิชา 

จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  สวนการถอนรายวิชาเรียนภายหลังจากกําหนดจะตอง

ใชแบบฟอรมและผานกระบวนการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งรายวิชาที่ถอนในชวง

ดังกลาวจะปรากฏ  W  ในใบแสดงผลการศึกษา  และทํารายการโดยเจาหนาที่ดาํเนินการ

เทาน้ัน  ทั้งนี ้ มีบางมหาวิทยาลัยกําหนดใหการถอนรายวิชาเรยีนที่พนชวงการถอน 

ที่ปรากฏ  W  ในใบแสดงผลการศึกษา  จะปรากฏ  F  ในใบแสดงผลการศึกษา   

หรือบางมหาวิทยาลัยกําหนดใหการถอนรายวิชาเรียนจะไมปรากฏ  W  ในใบแสดง 

ผลการศกึษา  แมวาจะถอนรายวิชาเรียนลาชาก็ตาม 

  2.9  ขั้นตอน  หรือวิธีการเพ่ิมรายวชิาเรียน  (Added)  ตองดําเนินการ 

เพ่ิมรายวชิาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตหากเพิ่ม

รายวชิาเรียนหลังจากชวงท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับการลงทะเบียนเรียนชา 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

รายวชิาเรียนท่ีพนชวงทีป่รากฏ  W  ในใบแสดงผลการศึกษา  รายวิชา 

ท่ีถอนจะปรากฏ  F  ในใบแสดงผลการศึกษา 

  2.9  ข้ันตอน  หรือวิธีการเพิ่มรายวชิาเรียน  (Added)   

ตองดําเนินการเพิ่มภายในระยะเวลาที่กําหนดผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตหากเพิ่มหลังจากชวงท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับ 

การลงทะเบียนเรียนชาตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

  2.10  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชา 

กวากําหนดไดตามเหตุผลความจําเปน  ทั้งนี้จะตองดาํเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  ผานขั้นตอนการอนุมัติและชําระเงนิคาธรรมเนียม

การลงทะเบียนเรียนชาตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 



 

 

201 

201 

ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   2.10  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด 

ไดตามเหตุผลความจําเปน  ทัง้นี ้ จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด   

โดยผานขั้นตอนการอนุมัติตามขั้นตอน  และชําระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.11  ขั้นตอนการอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด   

ดําเนินการโดยการเขียนบันทึกขอความหรือคํารองผานการอนุมัติหรือผานความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอน  อาจารยทีป่รกึษา  ภาควิชา  คณบด ี และเสนอรองอธิการบดีหรือ

ผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานลงทะเบียนเรียนพิจารณาอนุมัต ิ ทั้งนี ้ บางมหาวิทยาลัย

กําหนดใหคณบดีเปนผูอนุมัต ิ จากนั้นงานทะเบียนจะดําเนนิการทํารายการตอไป 

  2.12  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  (Re - Grade)  สามารถดําเนินการได   

โดยรายวชิาท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําไดจะตองมีผลการศึกษาต่ํากวา  C  (D+  D   

และ  F)  ทั้งนี ้ จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลยักําหนด  ในสวนของ 

การคํานวณผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ํา  หรือการแสดงผล

การศึกษาของรายวิชาที่เรียนซ้ําในใบแสดงผลการศกึษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

  2.11  ขั้นตอนการอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนชา 

กวากําหนด  ดําเนินการโดยการเขียนบันทึกขอความหรือคํารอง 

ผานการอนุมัติจากอาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา  คณบดี  และเสนอ

ผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานลงทะเบียนเรียนพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้   

บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณบดีเปนผูอนุมัติ  จากนั้นสงมายัง 

งานทะเบียนเพื่อทํารายการตอไป  และบางมหาวิทยาลัยที่อนุมัติใหนิสิต

นักศึกษาสามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนลาชาในภาคการศึกษา 

ท่ีผานมาได 

  2.12  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  (Re - Grade)  สามารถ

ดําเนินการได  โดยรายวชิาที่สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําไดจะตองมีผล

การศึกษาต่าํกวา  C  (D+  D  และ  F / E)  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ในสวนของการคาํนวณผลการศกึษา

เฉลี่ยสะสมรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือการแสดงผลการศึกษา 

ของรายวิชาท่ีเรียนซ้าํในใบแสดงผลการศึกษาใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 



 

 

202 

202 

ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   2.13  กรณีนิสิตนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา  มหาวิทยาลัย 

จะดําเนินการแจงคณะ  อาจารยท่ีปรึกษา  หรือผูปกครอง  เพื่อแจงใหนิสิตนักศกึษา

ดําเนินการการรักษาสภาพในภาคการศกึษาดังกลาว  หากไมดําเนินการมหาวิทยาลัย 

จะประกาศรายชือ่พนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาในกรณีทีไ่มมารกัษาสภาพ 

ในภาคการศึกษานั้น ๆ  ทั้งน้ี  นิสิตนักศึกษาสามารถขอคืนสภาพไดตามขั้นตอน  วิธีการ  

ระยะเวลา  และตองชําระเงนิคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.14  กระบวนการในการติดตามหรือติดตอนิสิตนักศึกษาเก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียน  มีกระบวนการในการดาํเนินการ  คือ  งานทะเบียนจะดาํเนินการ 

แจงรายชื่อไปยังคณะ  อาจารยท่ีปรึกษา  สงหนังสือถึงผูปกครอง  โทรศัพทติดตาม  

ประสานงานกับผูเก่ียวของ  แจงหรือติดตามผานสังคมออนไลน  (Facebook  หรือ  Line)   

  2.15  ผูมีอํานาจในการอนุมัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  คือ  อธิการบดี   

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจ  หรือผูอํานวยการที่ดูแลงานดานการลงทะเบียนเรียน  

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยผูประสานงานวิชา  อาจารยท่ีปรึกษา  หรือคณบดี  

สามารถอนุมัติในบางเรื่องไดแลวแตกรณี 

  2.13  กรณีนิสิตนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษา  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกาศรายชื่อพนสภาพ 

การเปนนิสิตนักศึกษา  ทั้งนี้  นิสิตนักศึกษาสามารถขอคืนสภาพ 

ไดตามขั้นตอน  วิธีการ  ระยะเวลา  และตองชาํระเงินคาธรรมเนียม

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.14  งานทะเบียนที่กํากับดูแลการลงทะเบียนเรยีนไมมี

กระบวนการในการติดตามนิสตินักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรยีน  

เนื่องจากเปนหนาที่ของอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะในการกําหนด

แนวทางหรือวิธีการในการดําเนินการ  โดยงานทะเบียนมีบทบาทหนาท่ี 

ในการแจงรายชื่อหรือขอมูลนิสิตนักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียน 

หรือพนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาใหคณะหรือผูที่เก่ียวของทราบ 

  2.15  ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจในการอนุมัติเก่ียวกับ

การลงทะเบียนเรียนใหผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานลงทะเบียนเรียน 

เปนผูอนุมัติ  ทั้งนี้  บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหรองอธิการบดี  คณบดี  

หรือนายทะเบียน  เปนผูอนุมัติแลวแตกรณีของเรื่องที่ขออนุมัต ิ

 

 



 

 

203 

203 

ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  3.  จํานวนหนวยกิต 

  3.1  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาปกต ิ (ภาคตน / 

ภาคปลาย)  ตองลงทะเบียนเรยีนไมต่ํากวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต 

  3.2  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน  หรือ   

ภาคการศกึษาพิเศษ  ตามขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยไดกําหนดขั้นต่ําไว   

แตเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนหรือ 

ภาคการศกึษาพิเศษ  เน่ืองจากสวนมากเปนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวชิาศึกษาทั่วไป  

หรือการเก็บรายวิชาเพียงเล็กนอยมหาวิทยาลัยจึงไมกําหนดเกณฑขั้นต่ํา  โดยกําหนด 

ในระบบไมตํ่ากวา  0  หนวยกติ  และไมเกิน  9  หนวยกิต  มีมหาวิทยาลัยบางสวน 

ที่กําหนดใหลงทะเบียนเรียนไดสูงสุด  6  หนวยกิต  10  หนวยกิต  หรือ  15  หนวยกิต   

ซึ่งเปนไปตามบรบิทหรือขั้นตอนหรือวิธีการของแตละมหาวิทยาลัย 

  3.3  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่ํากวาเกณฑ 

ในกรณีที่จะสําเร็จการศึกษาหรือรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรยีนไมถึงเกณฑที่กําหนดได   

โดยอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

 

 3.  จํานวนหนวยกิต 

  3.1  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกติ  (ภาคตน / ภาคปลาย)  ตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา   

9  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต 

  3.2  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ฤดูรอน  หรือภาคการศึกษาพิเศษ  ตามขอบังคับหรือระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัยกําหนดข้ันตํ่าไว  แตเพื่อไมใหสงผลกระทบ 

ตอการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาฤดูรอน  หรือ  ภาคการศกึษา

พิเศษ  เพราะสวนมากเปนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวชิาศึกษา

ท่ัวไป  หรือการเก็บรายวิชาเพียงเล็กนอยจึงไมกําหนดข้ันต่ําไวในระบบ

เปน  0  หรือ  1  หนวยกิต  สงผลใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได  

แตกําหนดขั้นสูงไวไมเกิน  9  หนวยกิต 

  3.3  มหาวิทยาลัยอนุมติัใหนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

ต่ํากวาเกณฑในกรณีท่ีจะสาํเรจ็การศึกษา  หรือรายวิชาที่จะลงทะเบียน

เรียนไมถึงเกณฑที่กําหนดได  โดยอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

 

 



 

 

204 

204 

ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  3.4  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเกินกวาเกณฑ 

ไดจํานวน  3  หนวยกิต  หรือมากกวาได  ทั้งนี้  จะตองทําเรื่องผานความเห็นชอบตาม

กระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยการพิจารณาอนุมติัอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

  3.4  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

เกินกวาเกณฑไดจํานวน  3  หนวยกิต  หรือมากกวาได  โดยอยูใน 

ดุลยพินิจของคณบดี 

 

 4.  ขอมูลเก่ียวกับการเงินที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน 

  4.1  การคิดอัตราคาหนวยกิตสวนใหญมีการดําเนินการเปนแบบเหมาจายแตยังมี

มหาวิทยาลัยบางสวนที่คดิอัตราคาหนวยกิตเปนแบบตามจํานวนหนวยกิต  และมีการเรยีก

เก็บคาปรับการลงทะเบียนเรียนชา  สวนใหญคดิอัตราเปนรายวัน ๆ  ละ  50  บาท 

  4.2  การถอนรายวิชาเรียนมหาวิทยาลัยจะไมใหเงินคนื 

  4.3  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคารที่แตละ

มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งมีจาํนวนและประเภทของธนาคารที่แตกตางกัน  และมีวิธีการหรือ

รูปแบบการชําระผานธนาคารท่ีเปนไปตามเง่ือนไข  หรือขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ธนาคาร  และเพิ่มชองทางการชําระเงนิคาลงทะเบียนเรียนผานเคานเตอรเซอรวิส  ชาํระ

ผานไปรษณีย  ชําระผานตู  ATM  การตัดเงินผานบัญชีและบัตรเครดิตและชําระ 

ผานงานการเงินมหาวิทยาลัย  ในการขอลงทะเบียนเรยีนลาชาเปนกรณีพิเศษ 

 

 4.  ขอมูลเก่ียวกับการเงินที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน 

  4.1  การคิดอัตราคาหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย  และมีการ 

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชา  (คาปรับ)  โดยมีอัตรา 

ท่ีแตกตางกันตามที่แตละแหงกําหนด  ดังนี้ 

   4.1.1  เปนแบบเหมาจาย  สปัดาหแรก  300  บาท   

สัปดาหที่  2  ขึ้นไป  600  บาท 

   4.1.2  เปนแบบเหมาจาย  500  บาท 

   4.1.3  เปนแบบเหมาจาย  500  บาท  แตไมเกิน  1  สัปดาห  

ท้ังนี้  หากเกิน  1  สัปดาห  เก็บวันละ  100  บาท 

   4.1.4  เปนแบบรายวัน ๆ  25  บาท 

   4.1.5  เปนแบบรายวัน ๆ  45  บาท 

   4.1.6  เปนแบบรายวัน ๆ  50  บาท  แตไมเกิน  3,000  บาท 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   4.4  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนใหสามารถรองรับการชาํระเงิน

คาลงทะเบียนเรียน  เชน  พัฒนาการตดัเงินผานบัญช ี การชําระผานธนาคารหนา

เคานเตอร  Bill  Payment  การพิมพใบจายเงินจากระบบ  KVA  ไปชาํระท่ีธนาคาร  

พัฒนาระบบ  Superme  ของมหาวิทยาลัยหรือใชระบบสารสนเทศ  CMHE  เปนตน 

  4.2  การถอนรายวิชาเรียนจะไมใหเงินคืนเน่ืองจากเปนระบบ

เหมาจาย  ยกเวนบางกรณี  เชน  กรณีมีเหตคุวามจําเปนของคณะ   

หรือการใหคืนครึ่งหนึ่งกรณีเหตุผลสวนตัวของนิสิตนักศึกษา   

หรือมหาวิทยาลัยปดรายวิชา 

  4.3  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

ผานธนาคารที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งมีจํานวนและประเภท 

ของธนาคารที่แตกตางกัน  และมีวิธีการหรือรูปแบบการชําระผาน

ธนาคารที่เปนไปตามเงื่อนไข  หรือขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ธนาคาร  ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส  ชําระผานไปรษณียและชาํระผาน

งานการเงินมหาวิทยาลัย  ในการขอลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษ 

  4.4  มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนใหสามารถรองรับ 

การชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียน  ประกอบดวย  การตัดบัญช ี

ผานธนาคาร  การจายเงิน  Online  การชําระแบบ  Direct  Pay   

ผานตู  ATM  และระบบ  Payment   
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีในการลงทะเบียนเรียน 2 

 1.  ขอมูลทั่วไป 

  1.1  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและลงทะเบียนเรียนดวยเจาหนาท่ีผานโปรแกรมภายใน

สํานักงาน  (Back  Office)  กรณีขออนุมัตลิงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษ 

  1.2  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน   

มีการดําเนินการอยู  2  กรณี  ดังนี ้

   1.2.1  กรณีเปนหนวยงานเดียวกัน  เนื่องจากงายตอการบริหารจัดการ   

ทําใหทราบสาเหตุของปญหาหรือความตองการการใชงานของเจาหนาท่ี  และสามารถแกไข

ปญหาไดทันที 

   1.2.2  กรณีหลายหนวยงาน  มีการพัฒนาระบบโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  เนื่องจากงานทะเบียนไมมีบุคลากร

เฉพาะทางดานคอมพิวเตอร  หรือมีทรัพยากรในการดําเนินการไมเพียงพอ  จึงมีบทบาท

เฉพาะการกํากับดูแล  การปฏิบัติงาน  หรือการวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการหรือแกไข

ปญหารวมกัน 

 1.  ขอมูลทั่วไป 

  1.1  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ดวยตนเองผาน  Internet  และลงทะเบียนเรยีนดวยเจาหนาที ่

ผานโปรแกรมภายในสํานักงาน  (Back  Office) กรณีของ 

การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษ 

  1.2  หนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบ 

การลงทะเบียนเรียนเปนหนวยงานเดยีวกันซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว

ในการบริหารจัดการ  บางมหาวิทยาลัยกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

(Server)  และระบบเครือขายโดยในแตละมหาวิทยาลัยมจีาํนวน

บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน

แตกตางกันตามบริบท  ภาระหนาที่  หรือความรับผิดชอบ  ต้ังแต  1  ถึง  

13  คน 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   1.3  บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน   

กรณอียูหนวยงานเดียวกัน  จะมีจํานวน  2 - 4  คน  สวนกรณีที่มีหลายหนวยงาน 

จะแตกตางกันไปตามบริบทหรือภาระหนาที่ของแตละมหาวิทยาลัย 

  1.4  ภาระหนาที่หลักของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานในการดูแลและพัฒนาระบบ 

การลงทะเบียนเรียน  คือ  การพัฒนาระบบ  การวิเคราะหระบบ  กําหนดสิทธิก์ารใชงาน  

ดูแลปรับปรุงและพัฒนาระบบ  การเขียนโปรแกรม  ดูแลระบบริการการศกึษา  เว็บไซต  

ระบบการลงทะเบียนเรียน  ระบบการชําระเงิน  ระบบการจัดสรรเงิน  งานฐานขอมูล  

Server  และเครือขาย  ฐานขอมูลรายวิชา  อัตราคาธรรมเนียม  ตารางเรียน  กองทุน   

กยศ.  กรอ  และฐานขอมูลอ่ืน ๆ  การเฝาระวังและแกไขปญหาในระบบการใชงาน  ขอมูล

สารสนเทศ  งานสถิต ิ จัดทํารายงาน  การประสานงาน  กําหนดการตามปฏิทินการศึกษา  

ใหบริการนิสิตนักศึกษากรณีท่ีมีปญหาในการลงทะเบียนเรียน  ใหคําปรึกษา  แนะนํา   

และแกไขปญหาสําหรับเจาหนาที่หรือคณาจารยในการใชระบบสารสนเทศ  พัฒนาระบบ 

กับอุปกรณสํานักงาน  และงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 

  1.3  ภาระหนาที่หลักของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในการดแูล

และพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน  คือ  การบริหารจัดการระบบโดย

ภาพรวม  ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)    ดูแล  Data  

Based  การ  Backup  ขอมูล  การพัฒนาระบบ  การปรบัปรุงและ

แกไขระบบ  การใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกบุคลากรและผูเก่ียวของ  

การตรวจสอบ  การทดสอบ  การติดตามความกาวหนา  การเฝาระวัง  

การพัฒนาประสิทธิภาพการทาํงาน  การติดตอประสานงาน  การชี้แนะ

และการบริการสารสนเทศในสวนของมหาวิทยาลัยท่ีมีบุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานในการดูแลและพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนจํานวน

มากจะกําหนดภาระหนาที่ในการดูแลเฉพาะในแตละระบบโดยมีหัวหนา

งานดูแลภาพรวม 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   1.5  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  2  วิธีการ  คือ 

   1.5.1  พัฒนาโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการวิเคราะหและพัฒนา

รวมกันระหวางบริษัทเอกชนท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานระบบ 

การลงทะเบียนเรียนกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

   1.5.2  พัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยการวเิคราะห 

และพัฒนารวมกันระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัยกับงานทะเบียน 

  1.6  เมื่อถึงชวงลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยจะเกิดปญหาเก่ียวกับระบบลมหรือ 

หยุดการทํางานกะทันหัน  เนือ่งจากมผีูใชงานเขาใชงานพรอม ๆ  กันจํานวนมาก สงผลให 

เกินความสามารถของ  Server  โดยสวนใหญเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบลมหรือหยุด 

การทํางานกะทันหันนอยกวา  5  ครั้งตอภาคการศกึษา  แนวทางในการแกไข  คือ  กําหนด

ชวงเวลาการลงทะเบียนเรียนแบบแบงชั้นป  ในสวนของการเพิ่มขีดความสามารถ 

ของ  Server  โดยการทํา  Load  Balance  Server  ในการน้ี  เม่ือเกิดปญหาดังกลาว   

มีการดําเนินการแกไขรวมกันระหวางงานทะเบียนและหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  หรือแกไขตามสถานการณอยางเรงดวน 

 

  1.4  การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  ดําเนินการ 

โดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ไมพบปญหาทีเ่กิดจากระบบ

การลงทะเบียนเรียนลมหรือหยุดการทํางานกะทันหัน  เนื่องจาก 

มีการจัดทําระบบ  Load  Balance  Server  หรือดําเนินการ 

โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชงานในการทํา  Load  Balance  

ประมาณ  40  เครื่อง  แตจะเกิดปญหาเพียงเล็กนอยจาก 

การลงทะเบียนเรียนในวันแรกที่อาจจะชา  แตก็สามารถแกไขปญหาได 

  1.5  มีการพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางเรียนสําหรับนิสิต

นักศึกษาชั้นปที่  1  มีการทํา  Load  Balance  Server   

มีการ  Tuning  ของโปรแกรม  และการออกแบบเพ่ือพัฒนาระบบ 

โดยจางบรษิัทแกไขเพื่อใชในการลงทะเบียนเรียน 

  1.6  โปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอรท่ีใชในการพฒันาระบบ 

การลงทะเบียนเรียน  คือ  ASP  JAVA  หรือ  PHP 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   1.7  วิธีการแกไขปญหาเมื่อระบบการลงทะเบียนลมหรือหยุดทํางานกะทันหัน  คือ  

แจงปญหาและประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย  หรือบริษัทเอกชนที่พัฒนาระบบ  มีการดําเนนิการประชาสัมพันธให

ผูรับบริการและผูเก่ียวของไดทราบ  และเพิ่มชองทางในการดําเนินการลงทะเบียนเรียนให

นิสิตนักศึกษาโดยใชคํารองและทํารายการโดยเจาหนาท่ี  ทัง้นี้  เม่ือเสร็จสิ้นระยะเวลาการ

ลงทะเบียนเรียนแลว  ผูมีสวนเก่ียวของดําเนินการประชุมเพือ่สรุปผลการดําเนินการและ

การแกไขปญหาสําหรับการวางแนวทางการปรับปรุงหรือแกไขในภาคการศึกษาตอไป 

  1.8  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนดวยตนเองใหมีความสมบูรณหรือ

ทันสมัย  พัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบและแจงรายชื่อผูมีสิทธิอ์อกสหกิจศึกษา  พัฒนา

โปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน  โปรแกรมการคัดกรองขอมูลลงทะเบียน  โปรแกรม

เก็บคํารอง  โปรแกรมตรวจสอบการประมวลผลเกรด  โปรแกรมระบบการเงิน  ระบบพัสด ุ 

ระบบบุคคล  โปรแกรมแบบสอบถามภาระการมีงานทํา  โปรแกรมระบบจัดสรรเงิน  

โปรแกรมระบบสัญญานักศกึษา  เปนตน  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 

ในแตละดานหรือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

  1.7  ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสาํคัญเก่ียวกับการลงทะเบียน

เรียนของนิสิตนักศึกษา  หรือระบบการลงทะเบียนเรียน  กําหนด 

ใหหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชวยในการดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตาง ๆ  การดูแลดานงบประมาณ  ดูแลการใหบริการ 

และเนนการเปนมหาวิทยาลัย  Digital 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   1.9  โปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  

สวนใหญใชภาษา  ASP  JAVA  หรือ  PHP 

  1.10  ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ของนิสิตนักศึกษาหรือระบบการลงทะเบียนเรียน  ดังนี ้

   1.10.1  การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชกับการลงทะเบียนเรียน 

   1.10.2  การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนใหมีความสมบูรณ  ทันสมัย  

สะดวก  รวดเร็ว  และลดข้ันตอนการทํางาน 

   1.10.3  การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server) 

   1.10.4  การติดตามและประเมินผลการทํางานของระบบหลังจากสิ้นสุด

ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน 

   1.10.5  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน   

กําหนดแนวทางในการแกไขและปองกันระบบลมกะทันหัน  และรายงานผลการลงทะเบียน

เรียนทุกภาคการศกึษา 

   1.10.6  ใหความสําคัญเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนและนิสิต

นักศึกษาทีส่มัครเขาศึกษาใหม 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   1.10.7  การปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 

   1.10.8  ผูบริหารเอ้ือและอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน 

ในดานการลงทะเบียนเรยีน 

  

 2.  ขอมูลชองทางในการใหบริการ 

  2.1  สวนใหญมหาวิทยาลัยมเีครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใหบริการ

เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  จาํนวน  2 - 5  เครื่อง 

  2.2  การเชื่อมตอของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใหบริการเกี่ยวกับ 

การลงทะเบียนเรียนเปนแบบ  TCP / IP  และ  Load  Balance 

  2.3  มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ท่ีทําหนาที ่ Load  Balance  Server  

ที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  2  เครื่อง  และบางมหาวิทยาลัย 

ที่ยังไมมเีครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ทําหนาท่ี  Load  Balance  Server 

  2.4  พื้นท่ีของหองในการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ตั้งอยูที่

หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   

 

 2.  ขอมูลชองทางในการใหบริการ 

  2.1  มหาวิทยาลัยมเีครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)   

ท่ีใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  จํานวน  4  เครื่อง 

  2.2  การเชื่อมตอของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)   

ท่ีใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเปนแบบ  TCP / IP   

และ  Load  Balance 

  2.3  มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ทําหนาที ่  

Load  Balance  Server  ที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  

จํานวน  1  เครื่อง 

  2.4  พ้ืนที่ของหองในการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

(Server)  ตั้งอยูหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  2.5  ในอนาคตมหาวิทยาลัยมนีโยบายหรือทิศทางในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย  (Server)  ท่ีใหบริการระบบการลงทะเบียนเรียน  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  พัฒนาการลงทะเบียนเรียนบน  Device  และใหบริการ

ผานระบบ  Cloud  Computing 

  2.5  ในอนาคตมหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายหรือทิศทาง

เก่ียวกับการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใหบริการ

ระบบการลงทะเบียนเรียนใหรับรองกับเทคโนโลยีและใชงานได

หลากหลาย  Device  (การพัฒนา  Application  ผานโทรศัพทมือถือ) 

 

 3.  ขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูล 

  3.1  มหาวิทยาลัยใชระบบจัดการฐานขอมูล  Oracle  สําหรับระบบ 

การลงทะเบียนเรียนโดยตัวจัดการฐานขอมูลที่ใชสําหรับระบบการลงทะเบียนเรียน 

เปนรุน  (Version)  Oracle  11G  และ  Oracle  10G 

  3.2  มหาวิทยาลัยมเีครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ทําหนาที ่

เปนฐานขอมูล  จาํนวน  1  เครื่อง 

  3.3  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนติดตั้งบนระบบปฏบิัติการ  (OS)  

Microsoft  Windows  Server 

  3.4  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนมีหนวยความจํา  (Hard  Disk)   

ในการจัดเก็บขอมูลแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย  แตบางสวนเลือกใชขนาด  600GB  

หรือ  1TB  หรือ  2TB  เปนตน 

 3.  ขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูล 

  3.1  มหาวิทยาลัยใชระบบจัดการฐานขอมูล  Oracle  สําหรับ

ระบบการลงทะเบียนเรียนโดยตัวจัดการฐานขอมูลที่ใชสําหรับระบบ 

การลงทะเบียนเรียนรุน  (Version)  Oracle  11G  และ  Oracle  12G 

  3.2  มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ทําหนาที่ 

เปนฐานขอมูล  จาํนวน  1  เครื่อง   

  3.3  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนติดตั้งบน

ระบบปฏิบัติการ  (OS)  Microsoft  Windows  Server  2012 

  3.4  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนมีหนวยความจํา  

(Hard  Disk)  ในการจัดเก็บขอมูลแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย  

เชน  30GB,  180GB,  280GB,  300GB,  512GB  หรือ  2TB  เปนตน 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  3.5  มีหนวยความจํา  (Ram)  ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)   

ที่ทําหนาท่ีเปนฐานขอมูลขนาด  16GB 

  3.5  มีหนวยความจํา  (Ram)  ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

(Server)  ที่ทําหนาท่ีเปนฐานขอมูลขนาด  64GB  และ  32GB 

 

 4.  ขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ท่ีใชในการบริการ 

  4.1  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใชในการบริการติดต้ังดวย

ระบบปฏิบัติการ  Microsoft  Windows  Server 

  4.2  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใชในการบริการมีหนวยความจํา  

(Hard  Disk)  ในการจัดเก็บขอมูลแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย  เชน  8.8GB,  

100MB,  167MB,  200MB,  300GB,  300 - 500GB,  600GB  หรือ  1TB  เปนตน 

  4.3  มีหนวยความจํา  (Ram)  ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)   

ที่ใชในการบริการขนาด  16GB 

  4.4  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ทีใ่ชในการบริการสามารถรองรับ  

Transection  ไดแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย  เชน  1,200  trns/ms,  1,500  

trns/ms,  4,500  trns/ms,  หรือ  เครื่องละ  5,000 - 8,000  trns/ms  เปนตน   

และบางมหาวิทยาลัยยังไมมีการวัดหรือทดสอบจึงไมทราบคาดังกลาว 

 

 4.  ขอมูลเก่ียวกับแมขาย  (Server)  ที่ใชในการบริการ 

  4.1  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใชในการบริการ

ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ  Microsoft  Windows  Server 

  4.2  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใชในการบริการ 

มีหนวยความจํา  (Hard  Disk)  ในการจัดเก็บขอมูลแตกตางกันในแตละ

มหาวิทยาลัย  เชน  190MB,  Main  Server  140GB / Load  

Balance  Server  100GB  หรือ  199GB  เปนตน 

  4.3  มีหนวยความจํา  (Ram)  ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

(Server)  ที่ใชในการบริการแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย  เชน  

256MB,  Main  Server  2GB / Load  Balance  Server  2GB,  

4GB,  8GB,  12GB,  16GB  หรือ  64GB  เปนตน 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

   4.4  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ที่ใชในการบริการ

สามารถรองรับ  Transection  ไดแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย  

เชน  3,000 - 4,000  trns/ms,  7,000  trns/ms,  9,000  trns/ms,  

10,000  trns/ms,  14,000  trns/ms,  15,000  trns/ms  หรือ  

40,000  trns/ms  เปนตน 

 

 5.  ขอมูลเก่ียวกับการสํารองขอมูล  (Back  Up)  ของฐานขอมูล 

  การสาํรองขอมูล  (Backup)  ฐานขอมูล  ทุกมหาวิทยาลัยมกีระบวนการดําเนินการ  

Backup  แบบ  DMP  โดยการตั้งโปรแกรมใหดําเนินการในชวงเวลาประมาณ   

24.00 - 01.00  น.  ของทุกวัน  โดยใช  Hard  Disk  Server  และ  External  Hard  

Disk  ในการสํารองขอมูล  (Backup)  และจัดเก็บการสาํรองขอมูล  (Backup)   

ไวท่ี  Server  ของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย 

 

 5.  ขอมูลเก่ียวกับการสํารองขอมูล  (Backup)  ของฐานขอมลู 

  การสาํรองขอมูล  (Backup)  ฐานขอมูล  มีกระบวนการ

ดําเนินการ  Backup  โดยการตั้งโปรแกรมใหดําเนินการในชวงเวลา

ประมาณ  24.00  น.  ของทุกวัน  โดยใช  Hard  Disk  Server   

ในการสํารองขอมูล  (Backup)  และจัดเก็บการสํารองขอมูล  (Backup)  

ไวที ่ Server  ของหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบดานคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ตอนท่ี  3  ขอมูลเก่ียวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนาการลงทะเบียนเรียน 3 

 1.  ปญหาที่เกิดจากหลักสูตรที่มีผลตอการลงทะเบียนเรียน  คือ  บางหลักสูตร 

ยังไมไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  แตดาํเนินการ

เปดการเรียนการสอน  ซึ่งหากมีการแกไขรายวิชาจะสงผลตอการลงทะเบียนเรยีน   

การเปดรายวชิาที่มรีหัสของรายวชิาซ้าํซอนกัน  ไมมีฐานขอมูลดานหลักสูตรรองรับ 

การลงทะเบียนเรียนที่ตองผานเงื่อนไขวิชาพื้นฐาน  มีการปดหลักสูตรแตยังมีนิสิตนักศึกษา

ตกคาง  (ยังไมสําเร็จการศึกษา)  รายวิชาใชรหัสวิชาเดิมแตชื่อวิชาและเงื่อนไขเปลี่ยนจาก

เดิม  วชิาในระบบไมตรงกับเลมหลักสูตร  รหัสรายวิชาซ้าํซอนในแตละหลักสูตรที่มี 

การปรับปรุงใหม  รายวิชาบังคบัและตอเนื่องไมตรงกัน  หรือมีการปรับปรุงหลักสูตร 

และเปลี่ยนรหัสวิชาหรือเปลี่ยนชื่อวิชาทําใหเกิดความซับซอน   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  งานหลกัสูตรเรงติดตามผลการรับรองหลักสูตร

จากหนวยงานที่เก่ียวของ  สรางฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกับระบบการลงทะเบียนเรียน   

งานหลักสูตรและหนวยงานที่เก่ียวของควรดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

และแกไขขอมูลในระบบกอนจะเปดใหลงทะเบียนเรียนรวมทั้งประชุมรวมกัน 

เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นตอไป 

 1.  ปญหาท่ีเกิดจากหลักสูตรที่มีผลตอการลงทะเบียนเรียน  คือ  

ขอมูลบางสวนในหลักสูตรผิดพลาด  เชน  จาํนวนหนวยกิต  โครงสราง

หลักสูตร  หรือแผนการเรยีน  รายวชิาเดียวกันมีการเปดรายวิชา 

ท่ีไมถูกตอง  Version  การรบัรองหลักสูตรลาชา  หรือการเปดหลักสูตร

ไมทันระยะเวลาเปดภาคการศึกษาหรือการลงทะเบียนเรยีน   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ทําเรื่องแจงคณะใหแกไข  

พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในการบันทึกขอมูลหลักสูตร  คณะทําเรื่อง

มาแจงและแกไขท่ีงานหลักสูตร  และมีการประสานงานหรือติดตาม 

การรับรองหลักสูตรจากหนวยงานที่เก่ียวของตอไป   
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 2.  ปญหาที่เกิดจากการบันทึกรายละเอียดของรายวิชาในฐานขอมูล  คือ   

รหัสของรายวิชาซ้ําซอนกัน  ไมมีฐานขอมูลหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับระบบ 

การลงทะเบียนเรียนสําหรับการตรวจสอบเงื่อนไขรายวชิา  การบันทึกขอมูลรายวิชา 

ไมครบถวน  หรือรายวิชาที่มีเงื่อนไขรายวิชาไมถูกตอง 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  งานหลักสูตรและหนวยงานที่เก่ียวของ 

ควรดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  และแกไขขอมูลในระบบกอนการเปด 

ใหลงทะเบียนเรียนรวมท้ังประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา 

 2.  ปญหาท่ีเกิดจากการบันทึกรายละเอียดของรายวิชาในฐานขอมูล  

คือ  การกําหนดประเภทผลการศึกษาในแตละรายวิชา  GD / S  หรือ  

U  ผิดพลาด  บันทึกขอมลูผานระบบฐานขอมูลไมครบถวน  ปญหาที่เกิด

จาก  Version  ของรายวิชา  จํานวนหนวยกิตไมตรงกับหลักสูตร  หรือ

หนวยงานที่เก่ียวของไมสงหลักสูตรสงผลใหไมสามารถบันทึกขอมูลได 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  แจงใหผูรับผิดชอบแกไข / 

ทําเรื่องปรับปรุงหลักสูตร  พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในการบันทึก

ขอมูลหลักสูตรใหตรงกันระหวางเลมหลักสูตรกับในระบบ  บางกรณี

สามารถแกไขโดยงานหลักสูตร  และแกไขตามสถานการณ 

 

 3.  ปญหาที่เกิดจากการเปดรายวชิาเรียนกอนลงทะเบียนเรียน  คือ   

การเปดรายวชิาไมสมบูรณและไมถูกตอง  คณะแจงเปดรายวิชาลาชา  รายวชิา 

มีหลาย  Version  และอาจารยผูสอนไมเพียงพอในบางรายวิชา   

 

 3.  ปญหาท่ีเกิดจากการเปดรายวิชาเรียนกอนลงทะเบียนเรียน  คือ   

นิสิตนักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียนหรือเรยีนตก  การเปด

รายวชิาไมตรงกับหลักสูตร  หรือหนวยงานที่เก่ียวของไมสงหลักสูตร

สงผลใหไมสามารถบันทึกขอมูลได 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  งานหลักสูตรและหนวยงานที่เก่ียวของควร

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแกไขขอมูลในระบบ  หนวยงานตนสังกัด 

ของรายวิชาควรมีการสํารวจขอมูลกอนการดําเนินการกอนการเปดใหลงทะเบียนเรียน

รวมท้ังประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา  และในกรณีท่ีอาจารยผูสอน 

ไมเพียงพอควรแจงมหาวิทยาลัยหรือคณะใหเรงดําเนินการจางอาจารยพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  เรงแกไขในชวง 

ลงทะเบียนเรียน  หากไมอยูในชวงสามารถทําเรื่องแจงเพื่อขออนุมัติ  

และแกไขตามสถานการณ 

 

 4.  ปญหาที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียน  คือ  นิสิตนักศึกษาบางสวนไมสามารถ

ลงทะเบียนเรียนตามกําหนด  การจาํกัดจํานวนรับในแตละรายวชิา  กลุมเรียนซ้ําซอน   

ผูใชจํานวนมากเกินความสามารถของ  Server  การติดเง่ือนไขรายวชิา  (Prerequisite)  

ไมตรวจสอบรายวชิาใหถูกตองตามโครงสรางหลักสูตร  ลงทะเบียนเรียนผิดโครงสราง

หลักสูตร  หรือขอมูลการลงทะเบียนเรียนเขาสูระบบชาทําใหนิสิตนักศึกษาไดรับเอกสาร 

การเรียนลาชา   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษ  

การขยายจํานวนรบัในตอนเรียน  แบงชวงเวลาสาํหรับการลงทะเบียนเรียน  พัฒนาระบบ

หลักสูตรในการตรวจสอบเงื่อนไขรายวชิากอนการลงทะเบียนเรียน  เขียนคํารองแจงงาน

ทะเบียนเพ่ือขออนุมัติในการแกไขขอมูลใหถูกตอง  และดําเนินกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน

ใหเร็วข้ึน 

 4.  ปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียน  คือ  การลงทะเบียน

รายวชิาที่มเีงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite)  ไมได  เนื่องจากอาจารย

ผูสอนไมสงเกรดหรือสงเกรดลาชา  นิสิตนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือนิสิตนักศึกษาไมเขาใจกระบวนการ

ลงทะเบียนเรยีน  เชน  การสุมการลงทะเบียนเรียน  (Random)   

เปนตน 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ติดตามผลการศึกษาดวย

วิธีการตาง ๆ  มีการประชาสมัพันธขอมูลการลงทะเบียนเรียนใหนิสิต

นักศึกษาไดเขาใจมากยิ่งข้ึน  และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามสถานการณ 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 5.  ปญหาที่เกิดจากวิธีการหรือขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย 

กําหนดไว  คือ  นิสิตนักศึกษาบางสวนไมเขาใจในวิธกีารหรือขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน  

การไมชาํระเงินภายในเวลาทีกํ่าหนด  นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนรายวชิาทีไ่มเปดสอน   

(กรณีลงทะเบียนเรียนผานไปรษณีย)  ชาํระเงินไมครบ  หรือลงชุดวิชาที่ไมมีสิทธิ ์

ลงทะเบียนเรียน  หรือนิสิตนักศึกษาไมปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ประชาสัมพันธขอมูล  จัดทําเอกสาร   

และใหบริการตอบขอคําถามผานทุกชองทาง  นิสิตนักศึกษาทาํเรื่องขออนุมัติเพ่ือ

ลงทะเบียนเรียนลาชา  โดยการขออนุมัติตองผานการรับรองการเขาชั้นเรียนจากผูสอน 

หรือผานขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมีระบบการคัดกรองการลงทะเบียนเรียน 

 5.  ปญหาท่ีเกิดจากวิธีการหรอืข้ันตอนในการลงทะเบียนเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  คือ  นิสิตนักศึกษาไมเขาใจกระบวนการ

ลงทะเบียนเรียน  เชน  การสุมการลงทะเบียนเรียน  (Random)   

เปนตน 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คอื  มีการประชาสัมพันธขอมูล 

การลงทะเบียนเรียนใหนิสิตนักศึกษาไดเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 

 

 6.  ปญหาที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนด  คือ  นิสิตนักศึกษา 

ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา  ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

ทําเรื่องขออนุมัติเพื่อลงทะเบียนเรียนลาชา  กลุมเรียนเต็ม  อาจารยผูสอนทราบจํานวน 

ผูเขาเรียนลาชา  หรือนิสิตนักศึกษามีความเขาใจผิดเก่ียวกับการชาํระเงนิ 

คาลงทะเบียนเรียน 

 

 6.  ปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนด  คือ   

นิสิตนักศึกษาทําเรือ่งขออนุมัติลงทะเบียนเรยีนลาชา   

หรือขอลงทะเบียนเรียนลาชาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  แจงคณะใหดําเนินการ 

ชวยในการแกไขปญหา  และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามสถานการณ 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนหรือ 

ขออนุมัติจากผูมีอํานาจ  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ทุกชองทางขยายจํานวนรับหรือเปดรายวิชาเพิ่มเติม  และกรณีที่นิสิตนักศึกษาไมม ี

เงินคาลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหทําเรื่องขอผอนผันไดทั้งน้ีตองอยูใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

  

 7.  ปญหาที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีบังคับเรียนกอน  (Prerequisite)  

คือ  ไมมีฐานขอมูลหลักสูตรสําหรับการตรวจสอบเงือ่นไขรายวชิากอนการลงทะเบียนเรยีน  

นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมถูกตอง  หรือติด  F  ในรายวชิาที่มีเงื่อนไขรายวิชาแต

สามารถลงทะเบียนเรียนตอไปได  มีการเทียบรายวชิาหลายวิชาทําใหลงทะเบียนเรียนไมได  

บางรายวิชาเปดผิด  Version  หรือระบบไมสามารถตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชาในชวง

ลงทะเบียนได 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  พัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ  ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนไมถูกตองใหทําเรื่องเพื่อขออนุมัติแกไข  บางกรณ ี

ที่ลงทะเบียนเรียนไมถูกตองมหาวิทยาลัยใหถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมถูกตอง 

ออกจากระบบ  และงานหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบและแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง  

หรือแจงคณะและหนวยงานที่เก่ียวของใหตรวจสอบการเปดรายวิชาใหตรงกับหลักสูตร 

 7.  ปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่บังคับเรยีนกอน   

(บุรพวชิา)  (Prerequisite)  คือ  นสิิตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียน

เรียนรายวชิาท่ีมเีง่ือนไขรายวชิาได  เนื่องจากอาจารยผูสอนไมสงผล

การศึกษาหรือสงผลการศึกษาลาชา  หรือรายวิชามีจาํนวนหลาย  

Version 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  เรงติดตามผลการศึกษา 

จากอาจารยผูสอน  พัฒนาระบบการบันทึกขอมูลหรือตรวจสอบเงื่อนไข

รายวชิา  และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามสถานการณ 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 8.  ปญหาที่เกิดจากตารางเรียนซอนหรือตารางสอบซอน  คือ  มีนิสิตนักศึกษาหลักสูตร

เกาตกคางยังไมสําเร็จการศึกษาขอลงทะเบียนเรียนกับนิสตินักศึกษาในหลักสูตรใหม   

ระบบยังไมสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ําซอนได  มีนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

การไมตรวจสอบขอมูลตารางเรียนตารางสอบกอนการลงทะเบียนเรยีน  หรือจํานวน

หองเรยีนและหองสอบมไีมเพียงพอ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ประชาสัมพันธขอมูลการเปดกลุมเรียน   

ขยายกลุมเรียนใหกับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรเกา  พัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูล 

ตารางเรยีนตารางสอบกอนการลงทะเบียนเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประสาน

อาจารยผูสอนและคณะเพื่อบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดตารางเรียนตารางสอน   

หรือใชหองประชุมในการจัดการเรียนการสอน 

 8.  ปญหาท่ีเกิดจากตารางเรียนซอนหรือตารางสอบซอน  คือ   

การจัดตารางเรียนตารางสอบหลังชวงการลงทะเบียนเรียน  บางรายวิชา

คณะจัดตารางเรยีนตารางสอนซอนทับภายหลัง  หรือนิสิตนักศึกษา 

ไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  แจงและประสานงาน 

คณะหรือหนวยงานใหเรงดําเนินการจัดตารางเรียน  ตารางสอน   

และตารางสอบกอนถึงกําหนดการลงทะเบียนเรียน  แจงใหนิสิตนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในกลุมการเรียนอ่ืน  หรือทําเรื่องผานการอนุมัต ิ

ตามขั้นตอนเพื่อขอแกไขในกรณีที่พนระยะเวลาท่ีสามารถดาํเนินการ 

ดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 9.  ปญหาที่เกิดจากรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียนมีจํานวนไมเพียงพอ  คือ   

กลุมเรียนมจีํานวนนอยเนื่องจากมีหองเรียนหรือจํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอ   

นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตามแผนการศึกษาเนื่องจากถอนรายวิชา 

หรือสอบตก  มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรจีํานวนมาก  หรือมีนิสิตนักศึกษา

จากหลักสูตรเกาหรือกลุมท่ียังไมลงทะเบียนเรียนขอลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษา 

ของกลุมหลักสูตรใหม 

 9.  ปญหาท่ีเกิดจากรายวิชาทีเ่ปดใหลงทะเบียนเรียนมีจํานวน 

ไมเพียงพอ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  คณะพิจารณาเพิ่มทีน่ั่ง  

กําหนดแบบฟอรมขออนุมัติจากผูสอน  ภาควิชา  และคณะ  และติดตอ

หนวยงานที่รบัผิดชอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือขยายท่ีนั่ง 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรพัยากร 

อาคารเรียน  หองเรียนและจางอาจารยสอนเพิ่ม  การขออนุมัตเิปดรายวิชาเปนรายวิชา 

หรือเปดกลุมเรียนใหมเพ่ิมเติม  ขยายจํานวนการรับในชวงท่ีเรียน  และเปดรายวชิา 

ในภาคการศึกษาถัดไป 

  

 10.  ปญหาที่เกิดจากจํานวนที่นั่งในแตละรายวิชาเต็มในชวงการลงทะเบียนเรียน  คือ  

นิสิตนักศกึษาตกคางจากหลักสูตรเกาหรือยังไมไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกําหนด  

นิสิตนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา  หรือนิสิตนักศึกษาตองการ 

ลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ขยายท่ีนั่งตามความจําเปน  จัดการเรียน 

การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส  นิสิตนักศึกษาติดตอผูสอนเพื่อขออนุมัติใหขยายที่นั่งเรยีน  

ติดตอเจาหนาที่ที่ดูแลวิชาตามที่อาจารยอนุมัติ  เปดกลุมเรียนใหมหรือเปดในภาคการศึกษา

ถัดไป  ประชาสัมพันธใหนิสิตนักศึกษาวางแผนกอนการลงทะเบียนเรียน  ตรวจสอบ

แผนการรับนิสิตนักศึกษาและสัดสวนการเปดสอนรายวิชา  และขยายที่น่ังเรียน 

ใหมากกวาเดิมแตไมเกินอัตราที่กําหนด 

 

 10.  ปญหาที่เกิดจากจํานวนที่นั่งในแตละรายวิชาเต็มในชวง 

การลงทะเบียนเรียน 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  เปดรายวิชาเลือกใหมากขึ้น  

หากเปนรายวิชาบังคับจะจัดใหพอดีใหนสิิตเลือกกลุมเรียนอ่ืน   

หรือทําเรื่องขอเพิ่มท่ีนั่งเรียนในกลุมอื่น  หรือเลือกเรยีนในภาคเรียนอ่ืน

ตอไปคณะสามารถดําเนินการเพิ่มที่นั่งเรยีนได  หรือทําเรื่องขออนุมัต ิ

ตอผูมีอํานาจตอไป 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 11.  ปญหาที่เกิดจากจํานวนหองเรียนไมเพียงพอ  คือ  ผูสอนตองการสอนในเวลา

เดียวกันโดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน  การเปดหลักสูตรใหม  จํานวนนิสิตนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน   

หรือหองเรยีนไมเหมาะสมท้ังจํานวนและขนาด 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  การขอใชหองเรยีนจากสวนกลาง   

จัดการเรียนการสอนใหเรียนพรอมกันในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ของบประมาณในการกอสราง

อาคารเรียนการบริหารทรัพยากรหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ  พัฒนาการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกสใหนสิิตนักศึกษาสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา  ปรับเปลี่ยนเวลาสอน 

และเพิ่มกลุมเรียน  จัดเวลาเรยีนหลังจาก  เวลา  16.00  น.  ประสานงานกับคณะ 

เพ่ือบริหารจัดการการใชหองเรียน  หรือการเรียนในกลุมวิชาศึกษาทั่วไปใชหองประชุม 

ที่มีขนาดใหญหรือขอใชหองเรียนจากคณะหรือหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

 11.  ปญหาที่เกิดจากจํานวนหองเรียนไมเพียงพอ   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  แจงอาจารยผูสอนใหใชหอง

ท่ีคณะตนสังกัด  หรือทําเร่ืองไปใชหองอ่ืนที่วาง   

 

 

 12.  ปญหาที่เกิดจากจํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอ  คือ  อาจารยประจําลาศึกษาตอ

หรือเกษียณอายุราชการ  หรือมีจํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอตอจํานวนนิสิตนักศึกษา 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  จางอาจารยพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญ 

ในภาพรวมหรือจางอาจารยพิเศษในบางรายวชิา  พัฒนาการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกสโดยใหมีบทเรียนและทดสอบผานระบบ  หรือปรับแผนการเรียน 

โดยเปดรายวชิามากกวา  1  คร้ังตอปการศึกษา 

 12.  ปญหาที่เกิดจากจํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอ   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  จางอาจารยพิเศษ   

หรือผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 13.  ปญหาที่เกิดจากการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  คือ  นิสิตนักศึกษา 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนไมทันตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ชาํระเงนิ 

ในวันสุดทายจํานวนมากหรือชําระเงินไมถูกตอง  การใหบริการของธนาคารยังไมรองรบั 

ทุกธนาคาร  ขั้นตอนการดาํเนินการชาํระเงินไมสะดวกตอการใชงาน  หรือผูรบับริการ 

ไมดําเนินการตามขั้นตอนที่ธนาคารหรือมหาวิทยาลัยกําหนด   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ขออนุมัติในการลงทะเบียนเรยีนลาชา 

และชาํระเงนิที่งานการเงินของมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยอาจ

กําหนดใหชําระเงนิในแตละชวงไมพรอมกัน  นิสิตนักศึกษาที่ยังไมชําระเงินสามารถทําเรื่อง

ขออนุมัตผิอนผันภายในระยะเวลาที่สามารถอนุมัติตามเหตุผลความจําเปนได  ในกรณี 

ที่ไมสามารถชําระไดใหนิสิตนักศึกษาลาพักการเรียนในภาคการศกึษานั้น ๆ  หรือดําเนินการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

 13.  ปญหาที่เกิดจากการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  คือ  ชําระเงิน 

ไมตรงภาคการศึกษา  ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

หรือไมมีเงนิชําระ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ทําเร่ืองขออนุมัติ 

ในการผอนผันการชาํระเงิน  ทั้งน้ีจะตองไมเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

 

 14.  ปญหาที่เกิดจากระบบการลงทะเบียนเรียนลมหรือหยุดทํางานกะทันหัน  คือ   

มใีชเขางานของผูรับบริการพรอมกันจํานวนมากเกินความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

แมขาย  (Server)   

 

 14.  ปญหาที่เกิดจากระบบการลงทะเบียนเรียนลมหรือหยุดทํางาน

กะทันหัน   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  พัฒนาหรือปรับปรุง

โปรแกรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพ  Server  ใหสามารถรองรับการเขาใช

งานในปริมาณมากของผูรับบริการได 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  พัฒนาระบบใหสามารถรองรับการเขาใชงาน

ของผูรับบริการในชวงของการลงทะเบียนเรียนโดยการนาํเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบงานอ่ืนมาชวยในรูปแบบของ  Load  Balance  Server  และดําเนินการแกไข 

ดวยกลไกของการบริหารจัดการ  เชน  การแบงชั้นปในการลงทะเบียนเรียน 

 

 15.  ปญหาที่เกิดจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตคือ  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

มีความลาชา  ขัดของ  ลม  หรือไมเสถียร 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรบีแกไขเพื่อใหระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 15.  ปญหาที่เกิดจากระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการแกไข 

และพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหสามารถทํางานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

 

 16.  ปญหาที่เกิดจากการบันทึกคะแนนในแตละรายวิชาของอาจารยผูสอน  คือ  

อาจารยบันทึกคะแนนไมครบถวน  อาจารยมีภาระการสอนหลายวิชา  หรือการบันทึก

คะแนนในแตละรายวิชาผิดพลาด 

 

 16.  ปญหาที่เกิดจากการให / บันทึกคะแนนในแตละรายวชิา 

ของอาจารยผูสอน 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ทําเรื่องขออนุมัติในระดับ

คณะ  จากนั้นแจงขอมูลและผลการพิจารณามายังฝายทะเบียน 

เพื่อดําเนินการตอไป 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  จัดอบรมการใชงานใหกับอาจารย   

ทําคูมือหรือการบริการใหคําปรึกษาการใชงาน  ชี้แจงใหอาจารยทราบพรอมแนบระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการบันทึกคะแนนใหอาจารยตัดเกรดไดอยางถูกตอง  แจงใหอาจารย

ทําเรื่องผานขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อขออนุมัติแกไข  และกําหนดมาตรการ 

ที่สงผลตอการประเมินขั้นเงินเดือน 

  

 17.  ปญหาที่เกิดจากการบันทึกผลการศกึษา  (Grade)  ของอาจารยผูสอน  คือ  

อาจารยผูสอนที่บรรจุใหมขาดทักษะและประสบการณในการใชระบบ  อาจารยผูสอนดึง

รายชื่อนิสิตนักศึกษากอนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน  และการบันทึกขอมูลผล

การศึกษาผิดพลาด 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  จัดทําคูมือเพื่อประชาสัมพันธและอบรมการใช

งานสาํหรับอาจารย  บริการใหคําปรึกษาและแนะนาํใหอาจารยผูสอนไดตรวจสอบรายชือ่

นิสิตนักศึกษาใหถูกตอง  และทําหนังสือขอแกไขผลการศึกษาผานขั้นตอนของคณะ 

เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแจงผลมายังงานทะเบียนตอไป 

 

 17.  ปญหาที่เกิดจากการบันทึกผลการศกึษา  (Grade)  ของอาจารย

ผูสอน   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  ทําเรื่องขออนุมัติในระดับ

คณะภายในระยะเวลาที่กําหนด  และแจงผลการพิจารณามายัง 

ฝายทะเบียนเพื่อดําเนินการตอไป 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ขอมูลรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั 
ลําดับ 

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  18.  ปญหาที่เกิดจากการสงผลการศึกษา  (Grade)  ลาชา   

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  กําหนดระยะเวลาการสงผลการศึกษา 

ไวในปฏิทิน  แจงใหอาจารยผูสอนใหทราบถึงกําหนดการ  ประสานงานกับภาควิชา 

ใหติดตามผลการศึกษาจากอาจารยผูสอน  โทรศัพทติดตาม  ทาํหนังสือติดตามจากอาจารย

ผูสอนไปยังคณะและแจงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ทาํหนังสือติดตาม

ทวงผลการศึกษาทั้งจากงานทะเบียนและจากอธิการบดี  แจงหนวยงานที่สงผลการศึกษา

ลาชาใหปรับปรงุระบบการดําเนินการ  กําหนดมาตรการในการดําเนินการจากการสงผล

การศึกษาลาชา  หรือกําหนดจรรยาบรรณและมกํีาหนดบทลงโทษ 

 

 18.  ปญหาที่เกิดจากการสงผลการศึกษา  (Grade)  ลาชา  คือ  

อาจารยที่คางสงผลการศึกษาสวนใหญเปนคนเดิม  หรือมีการคางสงผล

การศึกษาตอเนื่อง 

  แนวทางในการแกไขหรือพัฒนา  คือ  มีการติดตามโดยการทํา

เรื่องเขาที่ประชุมคณบดี  แจงผูบริหาร  ใหอาจารยผูสอนชีแ้จง   

ทําการทวงผลการศึกษาเปนระยะ ๆ  มีประกาศเพ่ือลงโทษโดยอยูใน

อํานาจของคณะ  มีการสอบสวน  การตัดเงินเดือน  และการลงโทษวินัย

วินัย 
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  3.2  ผลการสังเคราะหรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ดังน้ี 

   กฎระเบียบหรือกฎเกณฑที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยของรัฐ   

กําหนดหลักการ  วิธีการ  หรอืแนวปฏิบัติดานการลงทะเบยีนเรียนมีความแตกตางกัน  ทั้งในสวน 

ของการกําหนดกฎระเบียบหรือกฎเกณฑในการปฏิบัติเปนระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ   

โดยมีความมุงหมายเพื่อใหการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงานดานการลงทะเบียนเรยีนดาํเนินไปดวย

ความเรียบรอย  และมีประสทิธิภาพ  ซึ่งในแตละมหาวิทยาลัยมีเน้ือหาสาระที่มีความคลายคลึงกัน 

ในหลักการแตก็ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่มีความแตกตางกันไปตามบริบท  หรือสภาพแวดลอม 

ของมหาวิทยาลัยในแตละแหง  ในสวนของเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑที่เก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของรฐั  จาํนวนทั้งสิ้น  28  แหง  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลกฎระเบียบ

หรือกฎเกณฑที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนในประเด็นหลัก  10  ประเด็น  ดังนี้ 

    1.  รูปแบบของกฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี 

     รูปแบบของกฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  สวนใหญกําหนดกฎระเบียบเปนขอบังคบัของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  75.00)  

รองลงมากําหนดกฎระเบียบเปนระเบียบของมหาวิทยาลัย  (รอยละ  21.43) 

    2.  ชื่อกฎระเบียบ 

     การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดิมสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  สวนใหญ

กําหนดกฎระเบียบเปนการศึกษาระดับปริญญาตรี  (รอยละ  50.00)  รองลงมากําหนดกฎระเบียบ 

เปนการศกึษาขั้นปริญญาตร ี (รอยละ  25.00)   

    3.  ปท่ีประกาศใชกฎระเบียบ 

     ปที่ประกาศใชกฎระเบียบการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  สวนใหญประกาศใชฉบับลาสุดในชวงป  พ.ศ.  2550 - 2554  (รอยละ  35.71)  

รองลงมาประกาศใชฉบับลาสดุในชวงป  พ.ศ.  2555 - 2558  (รอยละ  28.57)   

    4.  ชื่อเรียกเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรยีนในกฎระเบียบ 

     หัวขอเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนในกฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียน 

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  สวนใหญกําหนดหัวขอเปนการลงทะเบียนเรียน  (รอยละ  78.57)  

รองลงมากําหนดหัวขอเปนการลงทะเบียนวิชาเรยีน  (รอยละ  7.14)   
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    5.  ระบบการจัดการศกึษาในระดับปริญญาตรี 

     ระบบการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรฐั  (เดิมสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  สวนใหญ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค  มรีะยะเวลาการศกึษาในภาคตนและภาคปลายไมนอยกวา  15  สัปดาห  

ภาคการศกึษาฤดูรอนไมนอยกวา  6  สัปดาห  (รอยละ  35.71)  รองลงมาจัดการศึกษาระบบทวิภาค   

มีระยะเวลาการศึกษาในภาคตนและภาคปลายไมนอยกวา  15  สัปดาห  ภาคการศึกษาฤดูรอน 

ไมนอยกวา  8  สัปดาห  (รอยละ  25.00)   

    6.  ขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

     กําหนดการ  วิธีการ  ขั้นตอน  หรือกระบวนการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  มีรายละเอียดความแตกตางกัน   

แตมีองคประกอบที่มีการดําเนินการคลายคลึงกัน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

      6.1  กําหนดการ  วิธีการ  ข้ันตอน  และกระบวนการลงทะเบียนเรียน 

ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      6.2  นิสิตนกัศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียน

เรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาศึกษา  และจะถูกถอนชื่อออก

จากทะเบียน 

      6.3  เม่ือขึ้นทะเบียนเปนนิสิตนักศึกษาในภาคเรยีนใด  จะตองลงทะเบียนเรยีน

ในภาคเรียนน้ัน  ซึ่งจะตองมีจํานวนหนวยกิตไมต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      6.4  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

      6.5  การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน 

หรือลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา  ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ดวยตนเองตามวันเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด   

      6.6  นิสิตนกัศึกษาตองลงทะเบียนเรยีน  และชาํระเงนิคาธรรมเนียม 

ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      6.7  นิสิตนกัศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนดจะตอง

ชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

      6.8  นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติจะตองลาพักการเรียน  

มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนสิตินักศึกษา 

      6.9  นักศึกษาที่ยังคางหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  จะไมไดรบัอนุญาต 

ใหลงทะเบียนเรียน  นอกจากจะตองชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาถัดไปหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
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      6.10  การลงทะเบียนเรียนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชา  

(Prerequisite)  ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนเปนโมฆะ 

      6.11  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอน

รายวชิาใดรายวชิาหนึ่ง  หรือจํากัดจํานวนที่ลงทะเบียนในรายวชิาใดรายวชิาหนึ่ง 

      6.12  เม่ือพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาต 

ใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

      6.13  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา  

หรือมีขอตกลงเฉพาะราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยตนสังกัดท้ังหมด  หรือ

บางสวนได   

      6.14  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกหรือผูที่มีคุณสมบัติไมเปน 

ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเขาเรียนบางรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  แตผูนั้นจะตองมี

คุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร  โดยไดรบัความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ   

และตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  และชาํระคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศกึษา 

ตามท่ีกําหนด 

        6.15  โดยหลักการการลงทะเบียนเรยีนมหาวิทยาลัยจะกําหนดในระเบียบ  

หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ในสวนของการกําหนดการ  วิธีการ  ข้ันตอน  กระบวนการ  หรือ

รายละเอียดในการลงทะเบียนเรียน  จะมีการกําหนดเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

    7.  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

     จํานวนหนวยกิตที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียน 

ในแตละภาคการศึกษา  พบวา  ในภาคเรียนปกติ  (ภาคตน / ภาคปลาย)  หรือภาคการศึกษาที่  1 - 2   

สวนใหญ  มหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  

กําหนดใหนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  22  หนวยกิต  (รอยละ  85.71)  สําหรับ

ภาคเรียนฤดูรอน  หรือ  ภาคการศกึษาพิเศษ  หรือภาคการศกึษาที่  3  สวนใหญกําหนดใหนิสิต

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต  (รอยละ  60.71)  ทั้งนี้  มีมหาวิทยาลัย 

ที่กําหนดจํานวนหนวยกิตที่มีความแตกตางไปจากมหาวิทยาลัยอื่น  คือ  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ   

ซึ่งมีระบบการศกึษาแบบไตรภาคไดกําหนดใหนิสิตนักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน   

6  หนวยวิชา  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเปดและใชระบบการศึกษา

ทางไกลไดกําหนดใหนิสิตนกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  3  ชุดวิชา 

    8.  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียนหรือการเรยีนโดยไมนับหนวยกิต 

     การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต   

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  สวนใหญ 
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เมื่อไดรับการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต  หรือการศึกษา

โดยไมวัดผลการศึกษาแลว  จะไดรับการวัดผลหรือประเมินผล  โดยไดรับอักษรหรือสัญลักษณ  AU  

(Audit)  หรือ  W  (Withdraw)  และ  S  (Satisfactory)  หรือ  U  (Unsatisfactory)  รองลงมา 

เมื่อไดรับการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต  หรือการศึกษา 

โดยไมวัดผลการศึกษาแลว  จะไดรับการวัดผลหรือประเมินผล  โดยไดรับอักษรหรือสัญลักษณ  V  

(Visiting)  หรือ  W  (Withdrawn)  และ  AUD  (Audit)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

      8.1  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต   

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      8.2  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่มิใชนิสิตเขาเรียนบางรายวิชา

ลงทะเบียนเรยีนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต  หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาได  

โดยจะตองมีคณุสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      8.3  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต   

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน  

หรือผูมีอํานาจตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

      8.4  การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิม  การถอน  และจํานวนหนวยกิตสูงสุด

หรือต่ําสุดของรายวิชาของการลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต   

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      8.5  รายวิชาท่ีการลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับ 

หนวยกิต  หรือการศกึษาโดยไมวัดผลการศึกษาจะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กําหนดไว 

ตามหลักสูตร 

      8.6  รายวิชาท่ีการลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับ 

หนวยกิต  หรือการศกึษาโดยไมวัดผลการศึกษาจะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)  

ที่นับหนวยกิตไมได 

      8.7  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรยีนโดยไมนับหนวยกิต   

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาจะตองชําระเงินคาหนวยกิตเชนเดียวกับรายวิชาท่ีนบัหนวยกิต 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

      8.8  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต   

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาจะไดรับผลการวัดผลหรือประเมินผล  AU  (Audit),   

S  (Satisfactory),  V  (Visiting)  หรือ  AUD  (Audit)  ตองมีเวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ  80   

ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
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      8.9  การถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนบั

หนวยกิต  หรือการศกึษาโดยไมวัดผลการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะไดรับผลการวัดผลหรือ

ประเมินผลเปน  W  (Withdrawn)   

      8.10  การวัดผลหรือประเมนิผลผูท่ีลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน   

การเรียนโดยไมนับหนวยกิต  หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศึกษาใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย 

ประจําวิชา 

      8.11  ผูที่ลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียน  การเรียนโดยไมนับหนวยกิต  

หรือการศึกษาโดยไมวัดผลการศกึษาในรายวิชาใด  จะไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม  ภายหลัง 

จะลงทะเบียนเรียนซ้ําโดยใหมีการวัดหรือประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกไมได   

    9.  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 

     การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (เดมิสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  สวนใหญนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทนไดเม่ือไดรับ 

การวัดผลหรือประเมินผลในระดับคะแนน  ตวัอักษร  หรือสัญลักษณ  F  (Failed),   

U  (Unsatisfactory),  D  (Very  Poor)  หรือ  D+  (Poor)  รองลงมานิสิตนักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนซ้ําหรือเรียนแทนไดเมื่อไดรับการวัดผลหรือประเมินผลในระดับคะแนน  ตัวอักษร  หรือ

สัญลักษณ  F  (Failed)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

      9.1  รายวิชาใดท่ีเคยไดระดับคะแนน  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ  C  (Fair)  

หรือสูงกวา  นิสิตนกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าํอีกไมได 

      9.2  นิสิตนกัศึกษาที่ไดรับคะแนน  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ  F  (Failed)  

หรือ  U  (Unsatisfactory)  ในรายวิชาบังคับ  จะตองลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ   

A  B+  B  C+  C  D+  D  หรือ  S 

      9.3  นิสิตนกัศึกษาที่ไดรับคะแนน  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ  F  (Failed)  

หรือ  U  (Unsatisfactory)  ในรายวิชาเลือก  จะลงทะเบยีนเรียนรายวชิาน้ันซ้าํอีกหรือเลือกเรยีน

รายวชิาอ่ืนแทนก็ได 

      9.4  นิสิตนกัศึกษาที่ไดรับคะแนน  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ  D  (Very  

Poor)  หรือ  D+  (Poor)  ในรายวิชาใด  อาจขอเรียนซ้ําวิชานั้นได 

      9.5  ในกรณีท่ีนิสิตนักศึกษาเรยีนครบหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตาม

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแลว  แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศกึษา  ก็อาจจะ

เรียนซ้ําเฉพาะรายวชิาทีไ่ดระดับคะแนนต่ํากวา  A  เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑสําเร็จ

การศึกษา 

      9.6  การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณทั้งผลการศกึษาเดิม 

และผลการศึกษาใหม  แตใหนับจํานวนหนวยกิตที่ไดเพียงครั้งเดียว 
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    10.  การขอเพิ่ม  ขอลด  ขอเปลี่ยนแปลง  และขอถอนรายวิชาเรียน 

     การขอเพ่ิม  ขอลด  ขอเปลี่ยนแปลง  และขอถอนรายวิชาเรียนในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  สวนใหญกําหนดใหขอเพิ่มและขอลดรายวิชาไดภายใน   

2  สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ  (ภาคตนและภาคปลาย)  และภายใน  1  สัปดาหแรกของ 

ภาคการศกึษาฤดูรอน  สวนการถอนหรือการงดเรียนในแตละมหาวิทยาลัยจะกําหนดแตกตางกัน   

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

      10.1  การขอเพิ่ม  ขอลด  หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน  จะกระทําได

ภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  (ภาคตนและภาคปลาย)  หรือภายในสัปดาหแรก 

ของภาคฤดูรอน 

      10.2  เม่ือมีการขอเพิ่ม  ขอลด  หรือการเปลี่ยนแปลงรายวชิาเรยีนแลว  

จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับจํานวนหนวยกิตท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

      10.3  การขอเพิ่ม  ขอลด  หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนที่มีรายวิชา

บังคับกอนหรือบังคับรวม  จะตองจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาบังคับกอนหรือบังคบัรวม   

เวนแตไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

      10.4  การถอนหรือของดรายวิชาเรียน  แตละมหาวิทยาลัยมีการกําหนด 

แตกตางกัน  ตัวอยางเชน 

       10.4.1  การถอนรายวิชาบางรายวิชาภายใน  30  วัน  นับตั้งแตวันเปด 

ภาคการศกึษาภาคปกติ  จะไมบันทึกอักษร  W  (Withdrawn)  หากขอถอนรายวิชาบางรายวิชา

หลังจาก  30  วัน  นบัตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาภาคปกติ  จะบันทึกอักษร  W  ในรายวิชานั้น ๆ   

       10.4.2  ในกรณีท่ีนักศึกษาถอนรายวชิาภายใน  3  สัปดาหแรกนับจาก 

วันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือ  2  สัปดาหแรกของการเปดภาคการศกึษาฤดูรอน  รายวิชาที่ขอถอน

จะไมปรากฏในระเบียนผลการศึกษาและนักศึกษาอาจไดรบัเงินคาธรรมเนยีมการศกึษาคืนตามจํานวน

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากนักศึกษาถอนรายวชิาในสัปดาหที่  4  ถึง  สัปดาหท่ี  12   

นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ  หรือสัปดาหท่ี  3  ถึง  สัปดาหที่  4  ของการเปดภาคฤดูรอน  

รายวชิาที่ขอถอนนั้นจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษาโดยไดรบัสัญลักษณ  W  และไมไดรบัเงิน

คาธรรมเนียมการศกึษาทุกประเภทรายการคืน 

       10.4.3  ถาถอนภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  เมื่อพนกําหนด   

2  สัปดาหแรก  แตยังอยูภายใน  12  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือเมื่อพนกําหนด 

สัปดาหแรก  แตยังอยูภายใน  5  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษา  และผานอาจารยผูสอน  และรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะได

สัญลักษณ  W 
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       10.4.4  ในกรณีท่ีถอนภายใน  14  วันแรกของภาคการศกึษาปกติหรือ   

7  วันแรกของภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารย 

ที่ปรึกษาวิชาการ  รายวชิาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียนผลการศกึษา  การถอนภายใน  84  วันแรก 

ของภาคการศกึษาปกติหรือ  42  วันแรกของภาคการศกึษาพิเศษฤดูรอน  โดยไดรับอนมุัติจากอาจารย

ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  นักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาท่ีถอน  และการถอน

เมื่อพนกําหนด  84  วันแรกของภาคการศกึษาปกติหรือ  42  วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดรูอน   

ตามปกติจะกระทํามิได  เวนแตเม่ือคณะกรรมการประจาํคณะที่นักศึกษาสังกัดเห็นสมควรอนมุัติ 

ดวยเหตุผลพิเศษ  ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษา   

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรกึษาวิชาการแลว  ในกรณีเชนนี้นกัศึกษา 

จะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น 

       10.4.5  การของดเรียนรายวิชาใด ๆ  ตองย่ืนคํารองกอนสอบปลายภาค 

ไมนอยกวา  2  สัปดาห  โดยการอนุมัติจากคณบดี 

       10.4.6  การถอนรายวิชาภายใน  3  สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาค

การศึกษา  รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไมถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา  ถาถอนรายวิชาหลังจาก   

3  สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา  แตไมเกิน  9  สปัดาหแรกของภาคการศึกษา  รายวิชา 

ที่ถูกถอนนั้นจะถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศกึษา  โดยใหระดับคะแนนตัวอักษร  W   

       10.4.7  การขอลดรายวิชาจะกระทําไดภายใน  5  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษา  หรือภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  และรายวชิาที่ขอลดนี้จะไมบันทึก 

ลงในใบแสดงผลการศกึษา  การขอถอนรายวิชาจะกระทําไดหลังจาก  5  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  

แตไมเกิน  10  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  หรือหลังจาก  2  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน   

แตไมเกิน  4  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  และรายวิชาที่ขอถอนน้ันจะบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา  

โดยใหสัญลักษณ  W 

       10.4.8  การถอนรายวิชาภายใน  10  วันของภาคการศึกษาปกติ   

หรือภายใน  5  วันของภาคการศึกษาฤดูรอน  นับจากวันเปดภาคการศกึษา  รายวชิาท่ีขอถอนน้ัน 

จะไมปรากฏผลในระเบียนการศึกษา  การถอนรายวิชาภายหลัง  10  วัน  แตไมเกิน  85  วัน   

ของภาคการศกึษาปกติ  นับจากวันเปดภาคการศึกษา  รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไดรับอักษร  W   

และการถอนรายวิชาภายหลัง  85  วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือภายหลัง  5  วัน   

นับจากวันเปดภาคการศกึษาฤดูรอนจะกระทาํมิได 

       10.4.9  การขอลดรายวิชา  รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดง 

ผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลงทะเบียน  หากดําเนินการภายใน  2  สัปดาห  นับจากวันเปด 

ภาคการศกึษาปกติ  หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศกึษาฤดูรอน  สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอน

พรอมกับการเปดภาคการศึกษาใหขอลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น   
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และการขอถอนรายวิชา  ดาํเนินการไดหลังสัปดาหที่  2  นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ   

หรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน  หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชา 

ที่เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศกึษาของมหาวิทยาลัย  จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด

รายวชิานั้น  รายวิชาที่ถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน 

       10.4.10  การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระทาํไดภายในสัปดาหที่  9   

ของภาคการศกึษาหรือภายในสัปดาหที่  3  ของการศึกษาภาคฤดูรอน  รายวิชาที่เพิกถอนนั้นจะบันทึก

สัญลักษณ  W  ในใบรายงานผลการศกึษา 

       10.4.11  ถาขอถอนภายใน  15  วันแรกของภาคการศกึษาปกติ   

หรือ  7  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอนหรือนิสิตที่ถูกสั่งพักการศึกษา  รายวิชาที่ถอนนั้น 

จะไมปรากฏสัญลักษณ  W  ในระเบียน  การขอถอนเม่ือพนกําหนด  15  วันแรก  แตยังอยูภายใน   

45  วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือเม่ือพนกําหนด  7  วันแรกแตยังอยูภายใน  20  วันแรก 

ของภาคการศกึษาฤดูรอน  ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ  W   

ในรายวิชานั้น  ทั้งน้ี  ตองมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ  80 

       10.4.12  การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน

ระยะเวลารอยละ  75  ของเวลาเรียนของภาคการศกึษานับตั้งแตวันเปดภาคการศกึษา  การถอน

รายวชิาภายในกําหนดเวลาเดยีวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอักษร  W  ในระเบียนผลการศึกษา   

แตถาถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา  นสิิตจะไดรับอักษร  W 

       10.4.13  การของดเรียนบางรายวชิาหรือทุกรายวิชา  ตองกระทํา 

กอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศกึษาวันแรก  ไมนอยกวา  2  สัปดาห  และนิสิตไมมีสิทธิ 

ขอคืนคาลงทะเบียนเรียน 

       10.4.14  การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษา

รายวชิานั้น  ในภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ี

หลักสูตรกําหนด  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และการถอน

ตามนัยนี้นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต  สวนการถอนหลังจากขางตน 

ใหดําเนินการ  ถอนรายวิชา  ภายใน  4  สัปดาหหลังการสอบกลางภาค  ในภาคการศึกษานั้นนับจาก 

วันเริ่มเรียนตามปฏิทนิการศกึษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด  รายวิชาที่ถอนนั้น 

จะได  W  จะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา   

       10.4.15  การขอถอน  ขอเพิ่มรายวิชาเรียนตองกระทําภายใน   

3  สัปดาหแรกของภาคเรียนปกติ  หรือภายใน  2  สัปดาหแรกของภาคเรียนฤดูรอน 

       10.4.16  กรณีที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาภายใน  14  วันแรกของ 

ภาคการศกึษาปกติหรือภายใน  7  วันแรกของภาคฤดูรอนใหลบรายวิชาที่ถอนน้ันออกจากระเบียน  

และการขอถอนรายวิชาเม่ือพนกําหนดเวลาขางตนแตยังอยูภายใน  10  สัปดาหแรกของภาคการศกึษา
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ปกติหรือยังอยูภายใน  4  สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน  ใหบันทึกอักษร  W  สาหรับรายวิชาท่ีถอนนั้น

ในระเบียน 

       10.4.17  การขอลดรายวิชา  จะกระทําไดภายใน  5  สัปดาหแรก 

ของภาคการศกึษา  ท้ังนี้จะไมมีการบันทึกรายวิชาท่ีขอลดในใบแสดงผลการศกึษา  สวนการขอถอน 

รายวชิา  จะกระทาํไดหลังจาก  5  สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  แตไมเกิน  10  ภาคการศึกษาแรก

ของภาคการศกึษา  ท้ังนี้  จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

       10.4.18  นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว  หากตองการ 

ถอนวิชาน้ันใหถอนไดภายใน  12  สัปดาห  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสาํหรับภาคการศกึษาปกติ  

หรือภายใน  2  สัปดาห  นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน  กรณีนักศึกษา

ถอนรายวิชาเรยีนเมื่อพนกําหนดดังกลาวใหไดรับเกรด  W 

       10.4.19  การขอถอนรายวิชาใหกระทําไดกอนสอบปลายภาคการศกึษา   

3  สัปดาห  รายวิชาที่ถอนนี้จะบันทึก  W  ในใบรายงานผลการศึกษา 

       10.4.20  การถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตองไดรับอนุมัติจาก

หัวหนาสวนงานวิชาการที่นิสติสังกัดอยางนอย  5  วันทําการกอนวันแรกของการสอบปลายภาค 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และใหหัวหนาสวนงานวิชาการแจงนายทะเบียนทราบในวันทําการถัดไป 

       10.4.21  การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษา

รายวชิานั้นในภาคการศกึษานัน้  นับจากวันเริ่มเรยีนตามปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่

หลักสูตรกําหนด  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา  (Transcript)  และการถอน

ตามนัยนี ้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต  การถอนที่เกินกําหนด

ขางตนแตไมเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น  นับจาก 

วันเริ่มเรียนตามปฏิทนิการศกึษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด  รายวิชาที่ถอนนั้น 

จะได  W  แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากอาจารยที่ปรึกษา  และการถอนรายวชิาภายหลังจากเวลาที่กําหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะปรากฏ  F  

ในใบแสดงผลการศึกษา 

 

 ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะหการทดสอบความแปรปรวนพหุคูณสองทาง  (Two - way   

MANOVA)  ของบุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่การงานกับประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนที่สงผลตอการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียน 

  4.1  ผลการวิเคราะหหาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการใหบริการ 

ลงทะเบียนเรยีนและปญหาการลงทะเบียนเรียนของของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผลปรากฏดังตาราง  11 
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ตาราง  11  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

   การลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

   ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

ตัวแปร rxy sig. 

การใหบริการ  *  ปญหา  - 0.421** 0.000 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง  11  พบวา  การใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนของของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรยีนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  เทากับ  - 0.421  ซึ่งมีความเหมาะสมในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ  จากนั้นผูวิจัย

ไดตรวจสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน - แปรปรวนรวม  เพื่อตรวจสอบขอตกลง

เบ้ืองตนของการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 

 

  4.2  ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน - ความแปรปรวนรวม 

ของการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยใชสถิติ  Box’s  M  Test   

ผลปรากฏดังตาราง  12 

 

ตาราง  12  ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน - ความแปรปรวนรวม 

   ของการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีนและปญหาการลงทะเบียนเรียน 

   ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

 

Box’s  M F df1 df2 sig. 

45.514 .892 42 2123.783 .669 

 

 จากตาราง  12  พบวา  เมื่อทดสอบความเปนเอกพันธของเมทรกิซความแปรปรวน - 

ความแปรปรวนรวม  ดวย  Box’s  Test  of  Equality  of  Covariance  Matrices  มีคา  sig.   

เทากับ  .669  มากกวาคาระดับนัยสําคญัที่ระดับ  .05  เปนไปตามขอตกลงเบื้องตน  ผูวิจัย 

จึงทําการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคณูสองทาง  (Two - way  MANOVA)  ในข้ันตอนตอไป 
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  4.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณสองทาง  (Two - way  MANOVA)   

เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียนของบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ที่มีตําแหนงหนาท่ี 

การงานและประสบการณในปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  แตกตางกัน  ผลปรากฏดังตาราง  13 

 

ตาราง  13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณสองทาง  (Two - way  MANOVA)  ของบุคลากร   

   ท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานและประสบการณในปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน   

   แตกตางกัน   

 

Effect Value F 
Hypothesis 

df 

Error 

df 
sig. 

ตําแหนง 

Pillai’s  Trace 

Wilks’  Lambda 

Hotelling’s  Trace 

Roy’s  Largest  Root 

.011 

.989 

.011 

.009 

.415 

.413
a
 

.411 

.708
b
 

4.000 

4.000 

4.000 

2.000 

312.000 

310.000 

308.000 

156.000 

.789 

.799 

.801 

.494 

ประสบการณ 

Pillai’s  Trace 

Wilks’  Lambda 

Hotelling’s  Trace 

Roy’s  Largest  Root 

.091 

.910 

.098 

.085 

1.494 

1.503a 

1.512 

2.651b* 

10.000 

10.000 

10.000 

5.000 

321.000 

310.000 

308.000 

156.000 

.140 

.137 

.134 

.025 

ตําแหนง  *  

ประสบการณ 

Pillai’s  Trace 

Wilks’  Lambda 

Hotelling’s  Trace 

Roy’s  Largest  Root 

.104 

.898 

.112 

.095 

.946 

.952a 

.958 

1.638b 

18.000 

18.000 

18.000 

9.000 

321.000 

310.000 

308.000 

156.000 

.523 

.516 

.509 

.109 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 จากตาราง  13  พบวา   

  1.  บุคลากรที่มตีําแหนงหนาท่ีการงานตางกัน  มีความคิดเห็นตอการใหบริการ 

ดานการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียน  ไมแตกตางกัน 

  2.  บุคลากรที่มปีระสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 
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  3.  ไมมีปฏิสัมพันธกันระหวางตําแหนงหนาที่การงานและประสบการณในปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียน   

 

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง  13  บุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนไมเกิน  5  ป,  5 - 10  ป,  11 - 15  ป,  16 - 20  ป,  21 - 25  ป   

และมากกวา  25  ป  มีความคิดเห็นตอการใหบริการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียน  

แตกตางกันอยางนอย  1  ประเภท  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  เม่ือพบคาเฉลี่ยของตัวแปร

ตามอยางนอย  1  ประเภทที่ตางกัน  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนดูวาอยูที่คูไหน  และตัวแปรตามใด  ดวย  Multivariate  

Tests  โดยกําหนดนัยสําคัญในการทดสอบโดยรวมเทากับ  .05  ผลปรากฏดังตาราง  14 

 

ตาราง  14  ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีนและปญหา 

    การลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่มตีําแหนงหนาที่การงานและประสบการณ 

    ในปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum  of  

Squares  (SS) 

Mean  of  

Squares  (MS) 
df F sig. 

ตําแหนง      

การใหบริการ .306 .153 2 .621 .539 

ปญหา .329 .165 2 .409 .665 

ประสบการณ      

การใหบริการ .713 .143 5 .578 .716 

ปญหา 5.293 1.059 5 2.628* .026 

ตําแหนง * ประสบการณ      

การใหบริการ 1.976 .220 9 .891 .535 

ปญหา 5.371 .597 9 1.482 .159 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 จากตาราง  14  พบวา  บุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรยีน

ตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ  .05   
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  บุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบยีนเรยีนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05   

และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

รายคูตามวธีิการของ  Scheffe′  ผลปรากฏดังตาราง  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

240 

240 

ตาราง  15  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู  (Post  Hoc)  วิธีการของ  Scheffe′  เพือ่เปรียบเทียบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

   การลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ที่มีประสบการณในปฏบิัติงาน 

   ดานการลงทะเบียนเรียน  แตกตางกัน 
 

ไมเกิน  5  ป 5 - 10  ป 11 - 15  ป 16 - 20  ป 21 - 25  ป มากกวา  25  ป 
ประสบการณในปฏิบัติงาน X  

3.96 4.06 3.98 4.15 4.19 4.03 

ไมเกิน  5  ป 3.96  -   -.099  -.026  -.193  -.228  -.074 

5 - 10  ป 4.06 .099  -  .073  -.094  -.129 .025 

11 - 15  ป 3.98 .026  -.073  -   -.167  -.202  -.048 

16 - 20  ป 4.15 .193 .094 .167  -   -.035 .119 

21 - 25  ป 4.19 .228 .127 .202 .035  -  .154 

การใหบริการ 

ดานการลงทะเบียนเรยีน 

มากกวา  25  ป 4.03 .739  -.025 .048  -.119  -.154  -  

ไมเกิน  5  ป 5 - 10  ป 11 - 15  ป 16 - 20  ป 21 - 25  ป มากกวา  25  ป 
ประสบการณในปฏิบัติงาน X  2.64 2.49 2.40 2.42 1.96 2.16 

ไมเกิน  5  ป 2.64  -  .146 .240 .222 .678* .474 

5 - 10  ป 2.49  -.146  -  .094 .076 .532 .328 

11 - 15  ป 2.40  -.240  -.094  -   -.019 .438 .234 

16 - 20  ป 2.42  -.222  -.076 .019  -  .456 .252 

21 - 25  ป 1.96  - 678*  -.532  -.438  -.456  -   -.204 

ปญหา 

การลงทะเบียนเรียน 

มากกวา  25  ป 2.16  -.474  -.328  -.234  -.252 .204  -  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05
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 จากตาราง  15  พบวา  บุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรยีน

ตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  โดยบุคลากรที่มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  ไมเกิน  5  ป  มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียน 

สูงกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  21 - 25  ป   

 

 ตอนท่ี  5  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

  5.1  จุดเดนของการลงทะเบียนเรียน   

   จากการวิจัย  พบวา  มหาวิทยาลัยแตละแหงมีจุดเดนในการบริหารจัดการเพื่อให 

การดําเนินงานดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี  หรือภาระงานที่เก่ียวของเกิดประสิทธิภาพ   

และประสิทธิผล  ผูวิจัยจะนาํเสนอขอมูลในภาพรวม  ซึ่งผูที่เก่ียวของสามารถนําประเดน็หรือขอมูลไป 

พัฒนาหรือตอยอดเพ่ือใหงานหรือการบริการของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สงผลใหผูใหบริการ

และผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจตอไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    5.1.1  กําหนดปฏิทินการศึกษาที่ชัดเจน  และแจงวัน  และเวลา  สาํหรับ 

การลงทะเบียนเรียนลวงหนา 

    5.1.2  ประชุมเตรียมความพรอมกอนการลงทะเบียนเรียน  และประชุมรวมกับ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและสวนงานท่ีเก่ียวของในการแกไข

ปญหา  และสงเสริมหรือพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

    5.1.3  ภาควิชาของคณะวางแผนการเรียนการสอนใหนิสิตนักศึกษา  สงผลใหงาย 

ตอการลงทะเบียนเรียนของนิสิตนักศึกษา 

    5.1.4  กําหนดชองทางการลงทะเบียนเรียนที่หลากหลาย 

    5.1.5  ระบบการลงทะเบียนเรยีนพัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   

ทําใหการแกไขปญหา  หรือขอขัดของไดอยางรวดเร็ว 

    5.1.6  การเปดระบบใหนิสิตนักศึกษาสามารถจองรายวิชาเรียนลวงหนา 

กอนเปดภาคการศกึษา  ทําใหทราบจํานวนที่นิสิตนักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียน 

    5.1.7  ระบบการลงทะเบียนเรยีนมีความทันสมัย  นิสิตนักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรยีนลวงหนากอนเปดภาคการศกึษา  สามารถลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตได  และมีข้ันตอนการลงทะเบียนเรยีนไมยุงยาก  สะดวก  ถูกตอง  และรวดเร็ว 

    5.1.8  การพัฒนาระบบการแจงความประสงคการลงทะเบยีนเรียนแบบสุม  

(Random)  กอนการลงทะเบียนเรียนในชวงเปดภาคการศกึษา  โดยระบบจะเลือกหรือสุม 

การลงทะเบียนเรียนในกลุมนิสตินักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา  หรือกลุมนิสิตนักศึกษาทีอ่ยูชั้นป  4  ขึ้นไป  

เปนอันดับแรก  เพื่อลดจํานวนผูเขาใชระบบในชวงเปดภาคการศึกษา 
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    5.1.9  กําหนดใหนิสิตนักศึกษาชาํระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน 

กอนการลงทะเบียนเรียน  สามารถแกไขปญหาการมภีาระหนี้สินคางในระบบ 

    5.1.10  สามารถชาํระเงนิผาน  Pay  Online  โดยใชบัตรประจําตวันิสิตนักศึกษา 

    5.1.11  การพัฒนาระบบใบเสร็จ  Online  สามารถพิมพใบเสร็จดวยตนเอง 

    5.1.12  กําหนดหนาที่รับผิดชอบดานการลงทะเบียนเรียนใหกับบุคลากรที่ชัดเจน 

และบุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    5.1.13  การบริหารงานที่มีความยืดหยุนและการใหบริการที่มีคุณภาพ 

และประทับใจ 

    5.1.14  มีจุดใหบริการและใหคําปรึกษาดานการลงทะเบียนเรียนสําหรับ

ผูรับบริการ 

    5.1.15  ผูรับบรกิารปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 

อยางเครงครัด 

    5.1.16  มีการประสานงานกับระหวางคณะกับสวนกลาง  (งานทะเบียน)   

อยางตอเนื่อง 

    5.1.17  การพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ  Download  ขอมูล

สําหรับเจาหนาที่ที่ตองการขอมูลเก่ียวกับงานทะเบียน 

    5.1.18  การลดปญหาที่เกิดจากระบบการลงทะเบียนเรียนหยุดกะทันหัน   

(ระบบลม)  โดย  Server  ที่เก็บขอมูลมีที่ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดําเนินการโดยภาคเอกชน 

    5.1.19  มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนแบบเปด  ไดเปดโอกาสใหผูเรียน 

ที่มีอายุ  อาชีพ  ภูมลิําเนา  หรือดอยโอกาสทางการศึกษา  สามารถเขาศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น   

มีการพัฒนาระบบการจัดสอบไดพรอมกันทั่วประเทศ  มีระบบการลงทะเบียนเรียนที่รวดเรว็ 

และสามารถรองรับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตนักศึกษาจาํนวนมาก  มีชองทางการลงทะเบียนเรียน  

และการชําระเงนิท่ีหลากหลาย  เชน  ธนาคาร  ไปรษณยี  บัตรเครดิต  เคานเตอรเซอรวิส  Internet  

การตัดเงินออนไลน  เปนตน 

    5.1.20  มีระบบการบริหารจดัการที่สามารถกําหนดใหอาจารยในการสงผล

การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    5.1.21  การนําระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001:2008  ซึ่งเปนระบบการบริหาร

จัดการดานเอกสารมาใชในการพัฒนางาน 

    5.1.22  การนํากระบวนการจัดการความรูมาใชภายในหนวยงานอยางเปนรูปธรรม   

และมีดําเนินการอยางตอเนื่อง 

    5.1.23  สรางเครอืขายการลงทะเบียนเรียนกับหนวยงานตาง ๆ  รับฟงความ

คิดเห็น  ขอเสนอแนะ  เพ่ือนาํมาปรบัปรุง  และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  5.2  จุดที่ควรพัฒนาของการลงทะเบียนเรียน   

   การทํางานไมวาจะอยูในหนวยงาน  มีกระบวนการ  ขั้นตอน  หรือวิธีการใดก็ตาม 

การมองเห็นจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาอยูเสมอ  หนวยงานหรืองานมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง   

ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน  จากการวิจัยครั้งนี้พบวา   

รูปแบบการลงทะเบียนเรียนของแตมหาวิทยาลัยมีจุดที่ควรพัฒนา  โดยมีรายละเอียด  ดงันี้ 

    5.2.1  การประชาสัมพันธขอมูลการลงทะเบียนเรียน  และพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ 

เพื่อใชสําหรับการลงทะเบียนเรียน   

    5.2.2  ควรจัดตารางเรียนใหเสร็จกอนการลงทะเบียนเรยีน 

    5.2.3  เปดรายวิชาใหเพียงพอกับจํานวนนิสิตนักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียน 

    5.2.4  พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    5.2.5  ปรับปรุงระบบใหรองรบัการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ใหสามารถรองรับการเขาใชระบบไดมากขึ้น   

    5.2.6  ระบบสารสนเทศมปีญหา  ยุงยาก  ซับซอน  และแกไขลาชา 

    5.2.7  แกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนลาชาของนิสิตนกัศึกษาอยางเปนระบบ 

    5.2.8  พัฒนาระบบฐานขอมูลวิชาท่ีใชในการลงทะเบียนเรยีนใหมีประสิทธิภาพ   

และควรมีการรวมฐานขอมูลตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียนใหอยูบนฐานขอมูลเดียวกัน 

หรือเชื่อมโยงกันได 

    5.2.9  พัฒนาระบบการตรวจสอบหรือแกไขปญหารายวิชาที่มีหลาย  Version   

ใหมีประสิทธิภาพ  และไมเกิดปญหาตอการลงทะเบียนเรียน 

    5.2.10  เม่ือมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือมีสาขาวิชาที่หลากหลาย   

มีฐานขอมูลรายวิชาจาํนวนมาก  สงผลใหเกิดปญหาการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีบุรพวิชา  

(Prerequisite)  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา  หรือรายวิชา 

ที่มีบุรพวิชา  (Prerequisite) 

    5.2.11  พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนกรณีนิสิตที่เทียบโอนรายวิชา 

    5.2.12  พัฒนาระบบหรือประสานการชาํระเงินหรือตัดยอดหนี้ท่ีเกิดจาก 

การลงทะเบียนเรียนไดทุกธนาคาร  และทุกบัญชี  เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางและความสะดวก 

แกผูรับบริการ 

    5.2.13  พัฒนาการตัดยอดหนี้สินที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียนแบบ  Real  Time   

นิสิตนักศึกษาสามารถรับทราบผลไดทันที 

    5.2.14  พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการชาํระเงินผาน  Counter  Service   

ใหมีประสิทธิภาพ 
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    5.2.15  พัฒนาการลงทะเบียนเรียนใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 

ตามมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) 

    5.2.16  พัฒนาระบบลาํดับการขอรับบริการ  (Cue)  และชองทางในการมาขอรับ

บริการใหมีความหลากหลาย 

    5.2.17  สิ่งอํานวยความสะดวกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน 

และใหบริการมีไมเพียงพอ 

    5.2.18  ระบบท่ีพัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบางครั้งดําเนินการลาชา  

เนื่องจากอัตรากําลังนอย 

    5.2.19  ระบบท่ีพัฒนาโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเกิดปญหา 

ในดานงบประมาณที่ตองชําระสําหรับการดาํเนินการแกไขหรือพัฒนา 

    5.2.20  พัฒนาระบบการแจงเตือนเมื่อการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

    5.2.21  หนวยงานระดับคณะควรเพิ่มจํานวนบุคลากรและพัฒนาทักษะ 

ในการใหบริการ 

    5.2.22  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทรัพยากรหองเรียน 

    5.2.23  ผูบริหารระดับสูงควรกํากับ  ติดตาม  ดูแล  และใหความสาํคัญ 

ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีน 

    5.2.24  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาระบบ 

การลงทะเบียนเรียนหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

    5.2.25  พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหชวยเหลือและแนะนํานิสิตนักศึกษา 

ในการลงทะเบียนเรียน 

    5.2.26  อาจารยควรตระหนักและปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

  5.3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

   การดําเนินงานที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรี  มีภารกิจ 

ที่หลากหลายและมีขั้นตอน  และวิธีการที่ซับซอน  ผูเก่ียวของควรมีการพัฒนา  ปรบัปรงุ  หรือสงเสริม 

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการอยางตอเนื่อง  สําหรับการวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

ตอการพัฒนาหรือตอยอดงาน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    5.3.1  ประชาสัมพันธขอมูล  สรางเครอืขาย  และสรางความเขาใจเก่ียวกับ 

การลงทะเบียนเรียนแกนิสิตนักศึกษา  บุคลากร  และอาจารย 

    5.3.2  กําหนดมาตรการในการสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามขอบังคับ  

ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
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    5.3.3  ควรมีการตรวจสอบขอมูลจํานวนนิสิตนักศึกษากับจํานวนรายวิชาที่ตอง

ลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคการศกึษาใหเหมาะสม 

    5.3.4  ควรพัฒนาระบบงานที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียนใหใชงานไดงาย  

สะดวก  และรวดเรว็  จะสงผลใหใชเวลาในการปฏิบัติงานหรือการบริการที่นอยลง 

    5.3.5  การดาํเนินงานดานงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาควรใชเทคโนโลยี 

ทุกระบบงานจะสงผลใหการบริการรวดเร็วยิ่งข้ึน 

    5.3.6  ในกรณีท่ีระบบการลงทะเบียนเรียนมีปญหาบอยครั้ง  มหาวิทยาลัย 

ควรใหบริษัทภายนอกที่มีประสบการณมาพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน 

    5.3.7  พัฒนาใหมี  Application  สําหรับการลงทะเบียนเรียนผานโทรศัพทมือถือ

หรือชองทางอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได  

      5.3.8  พัฒนาการลงทะเบียนเรียนบน  Device  และใหบริการผานระบบ  Cloud  

Computing 

    5.3.9  ควรพัฒนาระบบการคดิอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนเปนระบบ

เหมาจายเนื่องจากจะงายตอการบริหารจัดการ 

    5.3.10  กรณคีาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนยังเปนระบบเหมาจายควรกําหนด 

ใหชําระเงินกอนลงทะเบียนเรียนเนื่องจากจะสามารถแกไขปญหา  หรือดําเนินการในสวนอื่นที่เกี่ยวของ

ไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

    5.3.11  ประสานงานหรือพัฒนาชองทางการชําระเงนิคาลงทะเบียนเรียน 

ผานบัตรเครดิต 

    5.3.12  นําเสนอแนวทาง  กระบวนการ  การพัฒนาระบบ  การแกไข   

การปรับปรุง  หรือการดําเนินการที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียนใหผูบริหารไดรับทราบและเขาใจ 

ในขั้นตอน  วิธีการ  เปาหมาย  และองคประกอบท่ีเก่ียวของ 

    5.3.13  มหาวิทยาลัยควรสนบัสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ 

การลงทะเบียนเรียนใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ือง 

    5.3.14  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ควรพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรหรือการลงทะเบียนเรียน  เพื่อใหทุกมหาวิทยาลัยใชเปนมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ 

 

 

 



บทที ่ 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลยั 

ของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ผูวิจัยไดนาํเสนอ 

ผลการศึกษา  ดังนี้ 

  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 

  2.  สรุปผล 

  3.  อภิปรายผล 

  4.  ขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหา 

การลงทะเบียนเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ  ที่มีตําแหนงหนาที่การงานและประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรยีน  แตกตางกัน 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรยีนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ   

 

สรุปผล 

 

 การศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลยั 

ของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  สามารถสรุปผลการศึกษา

ไดดังน้ี 

  1.  ผลการศึกษาขั้นตอน  กระบวนการ  และวิธีการในการลงทะเบียนเรียน  พบวา 

   1.1  มหาวิทยาลัยของรัฐ  สวนใหญมีที่ตั้งอยูในภาคกลางและมีสถานะเปนมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐ 

   1.2  หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการลงทะเบียนเรียนสวนใหญมีสถานะเปนกอง   

มีบุคลากรภายในหนวยงาน  เฉลี่ย  56.96  คน  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน   

เฉลี่ย  7.61  คน  และมีจํานวนนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  เฉลี่ย  32,442.64  คน 
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   1.3  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนดวยตนเองผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต  โดยการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกรายวิชา

โดยอิสระตามความตองการ  โดยมีระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน  ประมาณ  7 - 14  วัน   

และกําหนดใหชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคารและชําระผานฝายการเงนิของมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้  เมื่อเกิดปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนสวนใหญนิสิตนักศึกษาเลือกติดตอดวยตนเอง 

และติดตอผานทางโทรศัพท 

   1.4  มหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอน  กระบวนการ  หรือวิธีการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  

กําหนดจํานวนหนวยกิตที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรสีามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา   

การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  และการขอเพิ่ม  ขอลด  ขอเปลี่ยนแปลง  และขอถอนรายวิชาเรียน  

เปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย   

   1.5  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการลงทะเบียนเรียนและกําหนด

ผูรับผิดชอบในการพัฒนา  ดูแล  ปรบัปรุง  และการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง  ในสวนของการพัฒนา 

ชองทางในการใหบริการ  ฐานขอมูล  เคร่ืองแมขายที่ใชในการบริการ  และการสาํรองขอมูล 

มีการบริหารจัดการใหเปนไปตามบริบท  งบประมาณ  และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน 

และปญหาการลงทะเบียนเรียน  พบวา 

   2.1  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  สวนใหญมีสถานะเปนเจาหนาท่ี   

และมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรยีนไมเกิน  5  ป 

   2.2  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนอยูในระดับมาก  และมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา 

การลงทะเบียนเรียนอยูในระดับนอย 

   2.3  ไมมีปฏิสัมพันธกันระหวางตาํแหนงหนาที่การงานและประสบการณในปฏิบัติงาน 

ดานการลงทะเบียนเรียน   

   2.4  บุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่การงานตางกัน  มีความคิดเห็นตอการใหบริการ 

ดานการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียนไมแตกตางกัน 

   2.5  บุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05   

โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  ไมเกิน  5  ป  มคีวามคิดเห็น 

ตอปญหาการลงทะเบียนเรียนสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  

21 - 25  ป   
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  3.  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน  พบวา 

   3.1  จุดเดนของการลงทะเบียนเรียน  พบวา  มหาวิทยาลัยแตละแหงมีการพัฒนา

ระบบการลงทะเบียนเรียนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ   

ที่สามารถรองรบัการทํางานหรือเทคโนโลยีในอนาคต  และการบริหารจัดการคุณภาพที่สามารถ

พัฒนาการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีใหสามารถรองรับการใชงานของนิสิต

นักศึกษาและผูเก่ียวของในมหาวิทยาลัย  และตอยอดความรูในการเพิ่มชองทางหรือกลไกการทํางาน  

เพื่อใหการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   

สงผลใหผูใหบริการในหนวยงานและผูรับบริการเกิดความพงึพอใจ   

   3.2  จุดที่ควรพัฒนาของการลงทะเบียนเรียน  พบวา  นอกจากการพัฒนา 

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรีในสวนของงานประจาํ  

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการลงทะเบียนเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน  สามารถรองรับการเขาใชงานของผูรับบริการที่มีจํานวนมากได  การพัฒนาฐานขอมูล 

ดานหลักสูตรหรือฐานขอมูลรายวชิา  เพ่ือแกไขปญหาดานการตรวจสอบเงื่อนไขรายวิชา   

และการพัฒนาระบบการชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่หลากหลายชองทางและสามารถตัดยอดหนี้ 

แบบ  Real  Time   

   3.3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  พบวา  การดําเนินงานที่เก่ียวของ 

กับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี  มีภารกิจที่หลากหลายและมีขั้นตอน  และวิธีการที่ซบัซอน  

ผูเกี่ยวของควรมีการพัฒนา  หรือปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการลงทะเบียนเรียน   

หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหการปฏิบัติงานหรือการใหบรกิารดานการลงทะเบียน

เรียนระดับปริญญาตรมีปีระสทิธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น   

 

อภิปรายผล 

 

 จากการศกึษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

ของรฐั  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  สามารถอภิปรายผลได  

ดังนี้ 

  1.  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนดวยตนเองผานระบบเครือขาย  

อินเทอรเน็ต  ซึ่งระบบการลงทะเบียนเรียนเปนระบบงานที่ทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   

อยูบนระบบฐานขอมูลทะเบียนที่สัมพันธกับนิสิตนักศึกษาเปนหลัก  เพื่อรองรับงานบริการการศึกษา   

ตั้งแตเริ่มรับนิสิตนักศึกษาเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศกึษาเปนวงจรตอเนื่องกัน  โดยมีองคประกอบ 

ของฐานขอมูลหลาย ๆ  ระบบ  ประกอบกันตามกระบวนการของการทํางาน  (อรอนงค  เมฆพรรณโอภาส   

และคณะ.  2547  :  10 - 17  ;  อางอิงมาจาก  Advance  Vision  System.  2542  :  1)  โดยนิสิต 
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นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกรายวชิาโดยอิสระ 

ตามความตองการโดยมีระยะเวลาในการลงทะเบียนเรยีน  ประมาณ  7 - 14  วัน  นั้น  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไดกําหนดขั้นตอน  กระบวนการ  และวิธีการลงทะเบียนเรียนตามขอบังคับ  ระเบียบ   

หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดใหการลงทะเบียนเรียนตองดําเนินการผานระบบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนโดยการกําหนดใหนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนหลัก  ซึ่งสามารถลงทะเบียนเรียนที่ใดก็ไดที่สามารถเขาสูระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต  นิสิตนักศึกษาบันทึกขอมูลรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาจาก 

แผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว  ท้ังนี ้ จะตองลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย 

กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา  ดังนั้น  การลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการดําเนินการ

ที่แสดงถึงพัฒนาการของการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยไดจัดบริการสําหรับนิสิตนักศึกษา  และแสดงถึง

ความทันสมยัในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานอ่ืน ๆ  ตอไป   

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัญจนา  ลินทรัตนศิรกิุล  และคณะ  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบ

การลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  พบวา  สภาพ 

การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  มีหลายชองทางใหนักศึกษาสามารถ 

ลงทะเบียนเรยีนได  คือ  ที่เคานเตอรธนาคาร  ทางโทรศัพท  ณ  ที่ทําการไปรษณียผาน  Pay  at  Post  

และทางอินเทอรเน็ต  และรูปแบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  พบวา  

สวนมากใชการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ตผานระบบออนไลน  และบางมหาวิทยาลยั 

มีการลงทะเบียนเรียนโดยใชชองทางอื่นที่มีเจาหนาที่ชวยดําเนินการให  สอดคลองกับงานวิจัย 

ของนันทชญาณ  ทองสตา  (2553  :  บทคดัยอ)  ไดศึกษาปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนของนิสิต  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  นิสติมีความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนของคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวม 

และเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  คือ  ดานการใชระบบบริการการศกึษาตองการเพิ่มชองทาง 

การเขาใชบรกิารระบบบริการการศกึษาเพื่อการลงทะเบียนเรียนหรือ  เพิ่ม - ถอน  รายวชิา  ใหมากขึ้น   

   ในกรณีการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนเมื่อนิสิตนักศึกษาไดดําเนินการลงทะเบียนเรียน 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว  นิสิตนักศึกษาจะตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนตามชองทาง

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ซึ่งสวนใหญมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนิสิตนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

ผานธนาคาร  แตกรณีที่ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนไมทันตามกําหนดหรือชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน

ลาชาใหนิสิตนักศึกษาดําเนินการชาํระเงินคาลงทะเบียนเรยีนผานฝายการเงินของมหาวิทยาลัย   

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสวัสดิ์  วิชระโภชน  (2555  :  123 - 127)  ไดศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  

และแนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  นสิิตชําระเงิน 

คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาโดยชาํระผานธนาคาร   
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  2.  มหาวิทยาลัยกําหนดข้ันตอน  กระบวนการ  หรือวิธีการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรยีน  

จํานวนหนวยกิตที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคการศึกษา   

การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  และการขอเพิ่ม  ขอลด  ขอเปลี่ยนแปลง  และขอถอนรายวิชาเรียน 

เปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากการดําเนินการจัดการศกึษา

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกําหนดข้ันตอน  กระบวนการ  หรือวิธีการตามขอบังคับ  ระเบียบ  

ประกาศ  หรือกฎหมายที่เก่ียวของของกระทรวงศกึษาธิการและของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหการจัด

การศึกษามีคุณภาพและเปนมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  นอกจากพระราชบัญญัติ 

ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งถือเปนกฎหมายหลักแลว  มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดขอบังคับหรือระเบียบ

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และประกาศซึ่งจะมีรายละเอียดในการดําเนินการ 

หรือแนวปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการในเรื่องการลงทะเบียนเรียนเปนไปตามขอบังคบัหรือระเบียบ 

วาดวยการจัดการศึกษาในระดับปรญิญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับกองทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2558  :  61 - 81)  ไดกําหนดใหวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  (2557  :  13 - 42)   

ไดกําหนดวัน  วิธีการลงทะเบียนเรียน  และรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (2558  :  เว็บไซต)  ไดกําหนดวัน   

เวลา  สถานที่  และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และสอดคลองกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  (2558  :  เว็บไซต)  ไดกําหนดการลงทะเบียนเรียน  

วิธีการลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

  3.  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 

โดยกําหนดผูรบัผิดชอบในการพัฒนา  ดูแล  ปรับปรุง  และการแกไขปญหา  ในสวนของการพัฒนา 

ชองทางในการใหบริการ  ฐานขอมูล  เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการบริการ  และการสาํรอง

ขอมูลของฐานขอมูลมีการบริหารจัดการใหเปนไปตามบริบท  งบประมาณ  และทรพัยากรของแตละ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากการดําเนินการหรือการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

มีหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาเฉพาะหรือพัฒนารวมกับงานทะเบียน  คือ  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประสานงานอยางตอเนื่อง  โดยปกติจะเปนสํานักคอมพิวเตอร   

ศูนยคอมพิวเตอร  หรือกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  แลวแตกรณี  สงผลใหระบบการลงทะเบียนเรยีน

หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  และดวยเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสงผลให

มหาวิทยาลัยตองพัฒนาระบบเพื่อใหรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับ 

การใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนตอไป  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพีรดา  สุรภุชงค   

(2554  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรยีนนักศึกษา  โดยใช  Oracle  PeopleSoft   

Campus  Solution  9.0  โดยการประยุกตใชโปรแกรม  Oracle  PeopleSoft  Campus  Solution   

9.0 ใชขั้นตอนในการพัฒนาตามรปูแบบ  Oracle  Methodology  ซึ่งสอดคลองกับ  Process   
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10.0 Engineering  Guide - VSE  (ISO29110)  2  สวน  คือ  การบริหารโครงการและการพัฒนา 

ระบบงาน  โดยมีขอบเขตการพัฒนาดานการลงทะเบียนเรียนและการประมวลผลการศึกษา  ระบบ 

การลงทะเบียนเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานตามขอบเขตของงานที่วางไว  โดยเฉพาะอยางย่ิง  

อาจารยผูสอนสามารถบันทึกผลการศกึษาผานระบบ  ระบบสามารถจะแจงผลการศึกษาทันทีที่อาจารย

ผูสอนทํารายการเรียบรอยแลว  สอดคลองกับงานวิจัยของพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์  และสุรางคนา  

ธรรมลิขิต  (2555  :  31)  ไดประยุกตเว็บเซอรวิสสําหรับบูรณาการระบบบริหารการเรียนการสอน   

Moodle  และระบบงานทะเบียน  พบวา  โปรแกรม  Moodle  เปนระบบบริหารการเรียนการสอน 

ที่เปนโปรแกรมโอเพนซอรสที่ใชงานอยางแพรหลาย  สถาบันการศกึษาหลายสถาบันไดใชโปรแกรม  

Moodle  เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลนหรือการเรียนสภาวะเหมือนจริง   

งานวิจัยนี้ใชระบบ  LMS  Moodle  บูรณาการขอมูลกับระบบสารสนเทศงานทะเบียนนิสิต 

ของมหาวิทยาลัยบูรพาเปนกรณีศึกษา  พบวา  ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบงานทะเบียน

นิสิตไปสูระบบ  LMS  Moodle  ไดโดยอัตโนมัติ  และสอดคลองกับงานวิจัยของศิลสิริ  งามเมือง   

และชัยวิชิต  เชียรชนะ  (2556  :  80)  ไดศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การลงทะเบียนวิชาเรียนผานเว็บ  ดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบสองข้ันตอน  พบวา  1)  ความตองการ

จําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศลงทะเบียนผานเว็บของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

มีความตองการในการพัฒนา  4  ดาน  คือ  ดานการพัฒนาการใหบริการ  ดานการพัฒนาความสะดวก

รวดเร็ว  ดานการพัฒนาขั้นตอนในการลงทะเบียน  และดานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของกับการลงทะเบียน   

รวมทั้งหมด  20  รายการ  และ  2)  ลาํดับความตองการจาํเปน  3  ลาํดับแรก  คือ  การลงทะเบียน  

การเพิ่ม  การเปลี่ยนรายวิชา  และการถอนวิชาเรียน,  ความสามารถของระบบในการรองรบัการใชงาน

ไดพรอมกันจํานวนมาก  และมีระบบปองกันขอมูลสวนบุคคลโดยใช  ชื่อผูใชและรหัสผาน,   

การตรวจสอบตารางเรยีน - ตารางสอบ   

  4.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในดานการลงทะเบียนเรียนมีความคดิเห็นเก่ียวกับการใหบริการ

ดานการลงทะเบียนเรียนอยูในระดับมาก  เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน 

ในมหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคลากร  3  ประเภทหลัก  คอื  ผูบริหาร  หัวหนางาน  และเจาหนาที่   

ซึ่งมีภารกิจที่แตกตางกันตามบทบาทหนาท่ีหรือภาระงานทีไ่ดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน  การกํากับ  การติดตาม  การพัฒนา  การดูแล  การปรับปรุง   

และการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางเปนระบบ  และเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย  สงผลใหบุคลากรมีความคดิเห็นเก่ียวกับการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน 

อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรณี  จริยา  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนาระบบ 

การลงทะเบียนเรียนออนไลน  พบวา  ระบบการลงทะเบียนเรียนที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามความตองการ 

ของผูใชงานมีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก  และความพึงพอใจของผูใชงานระบบโดยรวม 

อยูในระดับมากที่สุดสามารถนําไปใชไดจริง  สอดคลองกับงานวิจัยของสหเทพ  ค่ําสุริยา  และคณะ   
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(2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจ  ปญหา  และสาเหตุในการใชบริการระบบบรกิารการศึกษา  

และการลงทะเบียนวิชาเรียนผานระบบ  Internet  ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร  พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช

ระบบ  ESS  โดยรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของสวัสดิ์  วิชระโภชน  และสังวาล  ศิร ิ 

(2553  :  บทคัดยอ)  ไดศกึษาศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

พบวา  นิสิตระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพของระบบ 

การลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   

   ในการนี้  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในดานการลงทะเบียนเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปญหาการลงทะเบียนเรียนอยูในระดับนอย  เนื่องจากการแกไขปญหามีการดําเนินการอยางเปนระบบ   

มีการตัดสินใจตามลําดับชั้น  และผูบริหารใหความสําคัญในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 

ดานการลงทะเบียนเรียน  สงผลใหในภาพรวมมีปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 

อยูในระดับต่ําหรือหนวยงานยอมรับได  บุคลากรจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน 

อยูในระดับนอย  ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยท่ีศึกษาปญหาจากการใชระบบการลงทะเบียนเรียนหรือการรับ

บริการของผูรับบริการของณัชชา  กุลวัฒนภคิน  (2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและแนวทาง 

การพัฒนาการใชบริการการลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตร ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม  พบวา  นักศึกษาสวนใหญมีปญหา 

อยูในระดับมากทุกองคประกอบยอย  ดานการติดตอระบบสารสนเทศแผนกทะเบียนและเอกสาร

การศึกษา  (Software)  พบวานักศึกษาสวนใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  โดยใหความสาํคัญ 

ในเรื่องการเขาสูระบบสารสนเทศแผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษาอยูในระดับมาก  ดานบุคคล 

ที่ใหบริการ  (Peopleware)  พบวานักศึกษาสวนใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  โดยใหความสําคัญ

ในเรื่องจํานวนบุคลากรที่ใหบริการอยูในระดับมาก  ซึ่งเม่ือจําแนกผลการศึกษาปญหาดานเครื่องมือ 

และอุปกรณ  (Hardware)  ดานการติดตอระบบสารสนเทศแผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา  

(Software)  และดานบุคลากรที่ใชบริการ  (Peopleware)  โดยจําแนกเปนชั้นป  นักศึกษาพบปญหา 

ไมแตกตางกัน  แตเมื่อจําแนกเปนคณะ  พบวา  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีระดับปญหาสูงกวา 

คณะบรหิารธุรกิจและคณะศิลกศาสตร  และคณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร  และขัดแยงกับ

งานวิจัยของสวัสดิ์  วิชระโภชน  (2555  :  123 - 127)  ไดศกึษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และแนวทาง

การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  นิสิตมีปญหา 

ในการลงทะเบียนเรียน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

  5.  บุคลากรที่มปีระสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอปญหาการลงทะเบียนเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05   

โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  ไมเกิน  5  ป  มคีวามคิดเห็น 



 253 

ตอปญหาการลงทะเบียนเรียนสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน  

21 - 25  ป  เน่ืองจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนสวนใหญเปนเจาหนาที่และมีอายุงาน

ยังไมมาก  การใหบริการสวนใหญนิสิตนักศึกษาจะติดตอดวยตนเองผานเคานเตอรบริการหรือผานโทรศพัท

หรือชองทางท่ีหนวยงานกําหนด  เจาหนาที่กลุมดังกลาวจะเปนผูใหบริการ  ใหขอเสนอแนะ   

หรอืตอบคําถาม  ดังนั้น  จึงมีโอกาสที่จะไดรบัทราบปญหาในการทํางานหรือการใหบริการมากกวา 

บุคลากรท่ีมีอายุงานมากกวา  เพราะโดยสวนมากผูที่มีอายุงานมากจะเปนระดับหัวหนางาน  ซึ่งจะได 

พบปญหาเมื่อเจาหนาท่ีระดับตนไมสามารถแกไขปญหาไดและนําเสนอหัวหนาหรือผูมีอํานาจพิจารณา 

ตอไป  สงผลใหบุคลากรท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกัน   

มีความคิดเห็นตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนและปญหาการลงทะเบียนเรียน 

แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสวัสดิ์  วิชระโภชน  และสังวาล  ศิร ิ (2553  :  บทคัดยอ)  

ไดศึกษาศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  นิสติระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคามที่มีประสบการณในการใชบริการระบบการลงทะเบียนเรียน

ตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรยีนแตกตางกัน   

  6.  แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานการลงทะเบียนเรยีนในแตละมหาวิทยาลัย 

มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนผานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง  หรือพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ  ที่สามารถรองรับการทํางานหรือเทคโนโลยีใหม ๆ  ในอนาคต   

และสามารถรองรับการใชงานของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการลงทะเบียนเรียน 

ของนิสิตนักศึกษาดําเนินการดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงมายังฐานขอมูล 

ของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาระบบทั้งการพัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือการพัฒนา 

โดยหนวยงานภายนอกซึ่งสวนใหญเปนบริษัทเอกชนที่มีทักษะและประสบการณในดานระบบ 

การลงทะเบียนเรียน  มีการปรับปรงุ  หรือพัฒนาระบบใหสามารถทาํงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

หรือใหบรกิารไดอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสวัสดิ์  วิชระโภชน  (2555  :  123 - 127)   

ไดศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และแนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  พบวา  แนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรยีน  ไดแก  ควรมีการกาํกับ  ติดตาม  

ควบคุมดูแล  และเฝาระวังระบบการลงทะเบียนเรียนไมใหลมบอยครั้ง  มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

ควรแบงชวงการลงทะเบียนใหเหมาะสม  ควรพัฒนาเว็บไซตรวมถึงระบบไมใหขัดของและมีความรวดเร็ว  

ควรกําหนดใหมีการลงทะเบียนเรียนทีละชั้นป  และควรเพิม่ความสามารถของ  Server  ใหสามารถ 

รองรับผูใชบริการจํานวนมากได  สอดคลองกับงานวิจัยของธัญจิรา  วงคปนตา  (2555  :  บทคัดยอ)   

ไดศึกษาปญหาและแนวทางการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน ลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ต 

ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  พบวา  1)  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนมีความยุงยาก  ซับซอน  ทําให 

เกิดความลาชาในการลงทะเบยีนเรยีน  เน่ืองจากนักศึกษาไมเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีน 

ในแตละชวงวาจะตองปฏิบัติอยางไร  ดังน้ัน  ควรมีระบบการสาธิตการลงทะเบียนเรียน  หรือระบบ 
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ทดลองใช  หรือคูมือการใชงานอยางละเอียด  ถี่ถวน  เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเอง   

2)  ความสามารถในการประมวลผลของระบบการลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ต  

เนื่องจากปจจุบันระบบการลงทะเบียนเรียนไมสามารถรองรับการใชงานพรอมกันหลาย ๆ  คน   

ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเกิดความลาชาในการลงทะเบียนเรยีน  หรือลงทะเบียนเรียนไมได  ดังนั้น  

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  จึงควรมีการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน

ลวงหนาผานอินเตอรเน็ต  ใหสามารถรองรับการใชงานพรอมกันหลาย ๆ  คนได  สอดคลองกับงานวิจัย 

ของสหเทพ  ค่ําสุริยา  และคณะ  (2555  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจ  ปญหา  และสาเหตุ 

ในการใชบรกิารระบบบริการการศกึษา  และการลงทะเบียนวิชาเรียนผานระบบ  Internet   

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร   

พบวา  ปญหาและสาเหตุในการใชระบบ  ESS  สวนใหญเปนปญหา  เชน  ระบบมีความลาชา 

ในการแสดงผล  ความผิดพลาดในการแสดงผล  เปนตน  โดยมีแนวทางแกปญหา  เชน  พัฒนาระบบ

ใหสามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการอ่ืน  ใหสามารถรองรับนักศึกษาจํานวนมากเม่ือใชพรอมกัน   

เปนตน  ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ  เชน  การเพิ่มความสามารถของระบบใหถูกตองและเปนปจจุบัน   

รูปประจําตวันักศึกษา  ประสทิธิภาพบุคลากร  และการสื่อสาร  โดยงานวิจัยในอนาคตควรศึกษา 

กับกลุมตัวอยางอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ  เชน  อาจารย  เจาหนาที่  เปนตน  เพื่อใหได 

ความพึงพอใจที่ครอบคลุมทุกสวนตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

  1.1  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกําหนดรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรีเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย

ควรมีการวิเคราะหขอมูลทุกดาน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเก่ียวของ  และคนหารปูแบบ 

การใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

  1.2  นอกจากศึกษาความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานและประสบการณ

ในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียนตางกันตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนแลว  ควรมี

การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยตอการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน

เพื่อเปนการวางแผนและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการตอไป 

  1.3  ปจจุบันการทํางานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยสงผลใหการทํางาน 

มีความรวดเร็ว มีความถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ  แตเมื่อเกิดเหตุไฟฟาหยุดทํางาน   

หรือระบบมีปญหา  อาจสงผลใหการทํางานมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติงานได  ดังนัน้  ผูบริหาร   
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เจาหนาที่  หรือผูเก่ียวของเตรียมการในการใชระบบ  Manual  หรือระบบอ่ืนควบคูกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

  1.4  มหาวิทยาลัยแตละแหงควรมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

หรือการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี  เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีหรือความรู  

สามารถนําไปประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน 

  1.5  ควรมีการสรางเครือขายทางวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือการประสานงาน 

ที่เปนเลิศของรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี 

  1.6  ควรมีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรยีนกลางท่ีมีระบบการบริหารจัดการ 

หรอืรายละเอียดการดําเนินการที่สงผลใหการดําเนินการดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี 

ทุกมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพตอไป 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรมีการเปรยีบเทียบความคิดเห็นของผูรับบริการตอการใหบริการงานลงทะเบียนเรียน 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

  2.2  ควรมีการศกึษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  (ทั้งของรัฐและเอกชน)  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

  2.3  ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับการใหบริการดานหลักสูตรการศกึษา  หรือดานงาน

ประมวลผล  ในมหาวิทยาลัยของรฐั  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

  2.4  ควรมีการศกึษารูปแบบการใหบรกิารดานการลงทะเบียนเรยีนระดับบัณฑิตศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

  2.5  ควรมีเปรียบเทียบรูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี 

กับระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บรรณานุกรม 

 

กชกรณ  เอกกิตติ.    การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสังกัดกระทรวง 

 สาธารณสุข  พ.ศ.  2537 - 2544.    สารนิพนธ  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ,  2545. 

กลุมการกิจสารนิเทศ  ศูนยสื่อสารองคกร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ 
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กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา   

 2558.    มหาสารคาม  :  คลังนานาวิทยา,  2558. 
 .    คูมือระบบบริการการศึกษาและการใชบริการงานทะเบียน  ปการศึกษา  2558.   

 มหาสารคาม  :  คลังนานาวิทยา,  2558. 

กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยนครพนม.    คูมือการศึกษา  ปการศึกษา  2558.   

 นครพนม  :  กาฬสินธุการพิมพ,  2558. 

กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล  และคณะ.    รูปแบบการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกล 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.    รายงานการวิจัย.  นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัย   

สุโขทัยธรรมาธิราช,  2554. 
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 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหวางป   

พ.ศ.  2538 - 2547.  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   

2551. 

กุลธน  ธนาพงศธร.    ประโยชนและบริการในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล.     

 นนทบุร ี :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2530. 

เกศินี  ดีพรอมทรัพย.    ปญหาและอปุสรรคในการนําระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001  :  2000   

 ไปพัฒนาองคกรของ  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน)  :  กรณีศึกษาความคิดเห็น 

 ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน)  ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ.   

 ปญหาพิเศษ  ร.บ.  ชลบุรี  :  มหาวิทยาลัยบูรพา,  2546. 

งานจัดการเรียนการสอน  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.    คูมือการเรียน 

 ระดับปรญิญาตรี  ปการศึกษา  2557.    กรุงเทพฯ  :  ม.ป.พ.,  2557.   

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร.    คูมือนกัศึกษา   

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา  2557.    นครปฐม  :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร   

 นครปฐม,  2557.   
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 Solution  9.0.    การคนควาแบบอิสระ  วท.ม.  เชียงใหม  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

 2554. 

พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์  และสุรางคนา  ธรรมลิขิต.    “การประยุกตเว็บเซอรวิสสาํหรับบูรณาการ 

 ระบบบริหารการเรียนการสอน  Moodle  และระบบงานทะเบียน,”  Journal  of   

 Information  Science  and  Technology.    3(2)  :  31  ;  กรกฎาคม - ธันวาคม,   

 2555.   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  

 
 

คําช้ีแจง 

 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

มีทั้งหมด  5  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี  2  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน   

  ตอนท่ี  3  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน   

  ตอนท่ี  4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน 

  ตอนท่ี  5  ขอเสนอแนะ 

 2.  สําหรับวิธีในการตอบ  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    และ/หรือเติมขอความ 

ลงในชองวางตามความเปนจรงิหรือความคิดเห็นของทาน 

 3.  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  และจะไมมีผลตอหนาที่การงาน  บุคคล  

หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัยใด ๆ ทั้งสิ้น แตจะเปนขอมูลแสดงผลในภาพรวม  ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางย่ิงในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลยั

ระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ฉะน้ัน  จึงขอความรวมมือจากทาน  โปรดตอบ

แบบสอบถามใหตรงกับสภาพความเปนจริง  และกรุณาตอบทุกขอ 

 

           ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

           (นายสวัสดิ ์ วิชระโภชน) 

        นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

            กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

               โทรศพัท/โทรสาร  0-4375-4234 

                   มือถือ  08-9769-6879 

เลขที่แบบสอบถาม 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1.  มหาวิทยาลัย………………………………………………….……………………………….. 
 

2.  ตําแหนงหนาที่การงาน 

  1   ผูบรหิาร (รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี / ผูอํานวยการสาํนัก - กอง)  

  2   หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

  3   เจาหนาที ่

  4   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................... 
 

3.  ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียนเรียน 

  1   ไมเกิน  5  ป        4   16 - 20  ป 

  2   5 - 10  ป        5   21 - 25  ป   

  3   11 - 15  ป        6   มากกวา  25  ป 

 

ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน 

 

1.  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในรูปแบบใด  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1  ขอบังคับ         3  ประกาศ   

  2  ระเบียบ         4  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................... 
 

2.  มหาวิทยาลัยของทานพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1  พัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  2  พัฒนาโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

  3  พัฒนารวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  4  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................... 
 

3.  นิสิต/นักศกึษาในมหาวิทยาลัยของทานลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย  Internet 

  2  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย 

  3  ลงทะเบียนเรียนโดยเจาหนาที่ดําเนินการแทน 

  4  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................... 
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4.  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบใด 

  1  เลือกลงทะเบียนเรียนในแตละวิชาโดยอิสระตามความตองการ 

  2  เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

  3  เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาท้ังจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   และเลือกรายวิชาโดยอิสระตามความตองการ 

  4  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................... 

 

5.  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนเทาใด 

  1  นอยกวา 7 วัน        

  2  7 – 14 วัน         

  3  15 – 21 วัน         

  4  มากกวา 21 วัน 

  5  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................... 

 

6.  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานชองทางใดบาง  

     (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

  1  ฝายการเงินของมหาวิทยาลัย    

  2  ธนาคาร          

  3  ไปรษณีย   

  4  เคานเตอรเซอรวิส        

  5  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 

 

7.  เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนสวนใหญนิสิต/นักศึกษาเลือกติดตอกับหนวยงาน 

     ของทานผานชองทางใด 

  1  ติดตอดวยตนเอง        

  2  ผานโทรศัพท 

  3  ผานเว็บไซต 

  4  ไปรษณีย 

   5  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................ 
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ตอนที่  3  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลการใหบริการการลงทะเบียนเรียน   

 

 โปรดตอบแบบสอบถาม  โดยทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน 

เก่ียวกับการดําเนินการใหบริการลงทะเบียนเรยีนตามสภาพความเปนจริง  โดยแบงระดบัความคิดเห็น 

ออกเปน  5  ระดับ  คือ 

  มากที่สุด    หมายถึง     มีการดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด 

  มาก      หมายถึง     มีการดําเนินการอยูในระดับมาก 

  ปานกลาง    หมายถึง     มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 

  นอย      หมายถึง     มีการดําเนินการอยูในระดับนอย 

  นอยท่ีสุด    หมายถึง     มีการดําเนินการอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 

ระดับการดําเนินการ 

ขอ การใหบริการการลงทะเบียนเรียน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานการกําหนดแนวปฏิบัติ  

1 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกฎระเบียบหรอืแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

กับการลงทะเบียนเรียน 

     

2 
กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

มีความชัดเจน  เขาใจงาย  และสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

     

3 
มีการปรับปรุงกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

กับการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 

     

4 มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการลงทะเบียนเรียนชัดเจน      

5 มีการกําหนดระยะเวลาสําหรบัการลงทะเบียนเรียนไวในปฏิทินการศึกษา      

6 ระยะเวลาสําหรับการลงทะเบียนเรยีนมีความเหมาะสม      

7 
มีการประชาสัมพันธกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียนใหกับนิสิต/นักศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

 ดานบุคลากร  

8 
ผูรับผิดชอบดานการลงทะเบียนเรียนมีการวางแผน วิเคราะหขอมูล 

หรือเตรียมความพรอมกอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

     

9 ผูบริหารใหการสนับสนุนและใหความสําคัญในการลงทะเบียนเรียน      

10 ผูบริหารมีการกํากับติดตามในการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง      

 



271 

ระดับการดําเนินการ 

ขอ การใหบริการการลงทะเบียนเรียน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

11 คณาจารยมีความรู ความเขาใจในการลงทะเบียนเรียน        

12 คณาจารยสามารถใหคําปรึกษาและดูแลนิสิต/นักศึกษาในที่ปรึกษา      

13 เจาหนาท่ีมคีวามรู ความเขาใจในการลงทะเบียนเรียน        

14 
เจาหนาท่ีสามารถใหคําปรึกษาและมีทักษะในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การลงทะเบียนเรียน 

     

 ดานการบริหารจัดการ  

15 มีโครงสรางการบริหารงานเก่ียวกับงานลงทะเบียนเรียนท่ีชัดเจน      

16 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในงานลงทะเบียนเรียนท่ีชัดเจน      

17 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการลงทะเบียนเรียน 

หลากหลายชองทาง 

     

18 ขั้นตอนและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม      

19 มวีิธีการในการแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม      

20 มีแบบฟอรมสําหรับการใหบริการเพียงพอและเหมาะสม      

21 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางตอเนื่อง      

 ดานการติดตอประสานงาน  

22 
มีการประชุม/หารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือเตรียม 

ความพรอมสําหรับการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

     

23 
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนเรียนระหวางหนวยงานหรือ

ระหวางมหาวิทยาลัย 

     

24 
บุคลากรภายในหนวยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล 

การลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 

     

25 
บุคลากรไดนําวิธีการหรือเทคนิคจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดานการลงทะเบียนเรียนไปใชประโยชนภายในหนวยงาน 

     

26 
มีการถายทอดความรูหรอืประสบการณในการทํางาน 

ดานการลงทะเบียนเรียนภายในหนวยงาน 

     

27 
มีการสรางเครือขายทางวิชาการดานการลงทะเบียนเรียน 

กับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น 

     

28 
มีการติดตอหรือการประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ

หลากหลายชองทาง 
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ระดับการดําเนินการ 

ขอ การใหบริการการลงทะเบียนเรียน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

29 
นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย 

Internet 

     

30 ระบบลงทะเบียนเรียนสามารถใหบริการไดอยางมีประสทิธิภาพ      

31 
ระบบลงทะเบียนเรียนสามารถรองรับจํานวนผูเขาใชงาน 

ไดจํานวนมาก 

     

32 ระบบเครือขาย Internet สามารถใหบรกิารไดอยางมปีระสิทธิภาพ      

33 
คณาจารย  บุคลากร  และนิสิต/นักศึกษา สามารถเขาใชบริการ 

ระบบลงทะเบียนเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

34 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการทํางานของระบบลงทะเบียนเรียน 

     

35 
เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัย 

ของทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

     

 

 

ตอนที่  4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน 

 

 โปรดตอบแบบสอบถาม  โดยทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน 

เก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียนตามสภาพความเปนจรงิ  โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน   

5  ระดับ  คือ 

  มากที่สุด    หมายถึง     มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด 

  มาก      หมายถึง     มีปญหาอยูในระดับมาก 

  ปานกลาง    หมายถึง     มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

  นอย      หมายถึง     มีปญหาอยูในระดับนอย 

  นอยท่ีสุด    หมายถึง     มีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด 
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ระดับปญหา 

ขอ ปญหาการลงทะเบียนเรียน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 ดานวิธีการและข้ันตอน      

1 
การเปดรายวิชาหรือแจงรายวิชาเรียนกอนการลงทะเบียนเรียน 

มีความลาชา 

     

2 
ปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับ 

ใหเรยีนกอน (Pre-requisite) 

     

3 วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนมีความยุงยากหรือซับซอน      

4 
ขั้นตอนการเพ่ิม ถอน หรืองดรายวิชาเรียนมีความยุงยาก 

หรือซับซอน 

     

5 
วิธีการและขั้นตอนในการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

มีความยุงยากหรือซับซอน 

     

6 
นิสิต/นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในปฏิทินการศึกษา 

     

7 
นิสิต/นักศึกษาไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

     

 ดานทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก      

8 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ      

9 จํานวนรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนไมเพียงพอ      

10 จํานวนที่นั่งเรียนในแตละรายวิชาไมเพียงพอ      

11 จํานวนหองเรียนไมเพียงพอ      

12 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการลงทะเบียนเรียนภายใน

มหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ 

     

13 จํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอ      

14 
จํานวนบุคลากรที่ใหบริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

มไีมเพียงพอ 

     

 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

15 การเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียนมีความยุงยากและซบัซอน      

16 ระบบเครือขาย  Internet  มีปญหาบอยคร้ัง      

17 ระบบการลงทะเบียนเรียนหยุดกะทันหัน (ลม) หรือมีปญหาบอยครั้ง      
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ระดับปญหา 

ขอ ปญหาการลงทะเบียนเรียน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

18 ระบบลงทะเบียนเรียนขาดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง      

19 
การลงทะเบียนเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียนมีความยุงยาก 

หรือซับซอน 

     

20 
การเพิ่ม ถอน หรืองดรายวิชาเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียน 

มีความยุงยากหรือซับซอน 

     

21 
นิสิต/นักศึกษาไมสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนผาน

ระบบลงทะเบียนเรียนได 

     

 

 

ตอนที่  5  ขอเสนอแนะ 
 

 5.1  มหาวิทยาลัยของทานมีจุดเดนในการลงทะเบียนเรียนอยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5.2  มหาวิทยาลัยของทานมีจุดที่ควรพัฒนาในการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5.3  ขอเสนอแนะอื่นๆ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศกึษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 

คําช้ีแจง 

 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

มีทั้งหมด  5  ตอน  คือ 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

  ตอนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน   

  ตอนท่ี  3  ขอมูลเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีในการลงทะเบียนเรียน   

  ตอนท่ี  4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนาการลงทะเบียนเรียน 

  ตอนท่ี  5  ขอเสนอแนะ 

 2.  สําหรับวิธีในการตอบ  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    และ/หรือเติมขอความ 

ลงในชองวางตามความเปนจรงิหรือความคิดเห็นของทาน 

 3.  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  และจะไมมีผลตอหนาที่การงาน  บุคคล  

หนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัยใด ๆ ทั้งสิ้น แตจะเปนขอมูลแสดงผลในภาพรวม  ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางย่ิงในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลยั

ระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ฉะน้ัน  จึงขอความรวมมือจากทาน  โปรดตอบ

แบบสอบถามใหตรงกับสภาพความเปนจริง  และกรุณาตอบทุกขอ 

 

             ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

           (นายสวัสดิ ์ วิชระโภชน) 

        นักวิชาการศกึษาชาํนาญการ 

            กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                โทรศัพท/โทรสาร  0-4375-4234 

                   มือถือ  08-9769-6879 

 

เลขที่แบบสอบถาม 
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

 

 1.1  มหาวิทยาลัย  ............................................................................................................................... 

 

 1.2  สํานกั/กอง  .................................................................................................................................. 

 

 1.3  สาํนัก / กอง ของทานมีบุคลากรทั้งหมด  มีจํานวน  .....................  คน 

  

 1.4  สาํนัก / กอง ของทานมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานลงทะเบียนเรยีนในระดับปริญญาตรี 

    มีจํานวน  .....................  คน 

  

 1.5  เว็บไซตของสํานัก / กอง  คือ  ..................................................................................................... 

 

 1.6  เว็บไซตสาํหรับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต/นักศึกษา  คอื  ...................................................... 

     ..................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน 

 

2.1  กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวของกับวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานมีกฎระเบียบท่ีกําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

   การลงทะเบียนเรยีนในรูปแบบใด 

  1  ขอบังคับ        3  ประกาศ      

  2  ระเบียบ        4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

 

 2)  ชื่อกฎระเบียบที่กําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

   ที่มหาวิทยาลัยของทานประกาศใชในปจจุบัน 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 
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 3)  มหาวิทยาลัยของทานมีระยะเวลาในการปรับปรุงกฎระเบียบที่กําหนดวิธีการ  ขั้นตอน   

   หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเทาใด 

  1  ต่าํกวา  5  ป       3  มากกวา  10  ป   

  2  5 – 10  ป       4  ไมเคยปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

 

 4)  มีกฎระเบียบที่กําหนดใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน 

   ในมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุรปูแบบของกฎระเบียบ) 
 

     1  ขอบังคับ       2  ระเบียบ 

   3  ประกาศ       4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ 
 

    โปรดระบุชื่อกฎระเบียบ........................................................................................................ 

     .............................................................................................................................................. 

     .............................................................................................................................................. 

 

2.2  วิธีการและข้ันตอนในการลงทะเบียนเรียน 

 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานมีจํานวนนิสิต/นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี จาํนวน...............................คน 

  (ขอมูล  ณ  วันที่................................................................................) 

 

 2)  มหาวิทยาลัยของทานมีคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรีจํานวนเทาใด   

          มีคณะวิชา             จํานวน..........................คณะวิชา 

          มีหนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย (ถาม)ี   จํานวน..........................หนวยงาน 

 

 3)  รูปแบบการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของทานมีลักษณะแบบใด 

  1  ลงทะเบียนแบบอิสระ  โดยนิสิต/นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง 

   ในแตละรายวชิาตามความสนใจ 

  2  ลงทะเบียนแบบสาํรับ  โดยนิสติ/นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรยีนตามที่ 

   มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

  3  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................................................ 
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 4)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดชองทางการลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิต/นักศึกษาในรูปแบบใด  

   (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

  1  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย  Internet 

  2  ลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัย 

  3  ลงทะเบียนเรียนผานโทรศัพท 

  4  ลงทะเบียนเรียนผานไปรษณีย 

  5  ลงทะเบียนเรียนดวยเจาหนาที่ 

  6  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................................................ 

 

 5)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดขั้นตอนในการลงทะเบียนเรยีนไวกี่ขั้นตอน อยางไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 6)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดระยะเวลาและจาํนวนวันในการลงทะเบียนเรียนในลักษณะใด 

  1  กําหนดชวงระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนไว  จํานวน............ ชวง  

   โดยมีชวงละ....................วัน 

  2  ไมไดกําหนดชวงระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน  แตกําหนดจํานวนวัน   

   เทากับ......................วัน 

  3  ไมไดกําหนดชวงระยะเวลาและจาํนวนวันในการลงทะเบียนเรยีน 

  4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

       ....................................................................................................................................... 

 

 7)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาระดับปรญิญาตรีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

   พรอมกันทุกชั้นป  หรือไม  อยางไร 

  1  พรอมกันทุกชั้นป  

  2  ไมพรอมกันทุกชั้นป  (โปรดระบุ).................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 
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 8)  หากกําหนดใหทุกชั้นปลงทะเบียนเรยีนพรอมกัน  มีปญหาจากการดาํเนินการหรือไม  อยางไร   

   (หากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนนิการในลักษณะนี้ใหขามไปตอบขอตอไป) 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 9)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  ทานมีวิธีการอยางไร   

         (หากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการในลักษณะนี้ใหขามไปตอบขอตอไป) 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 10)  การกําหนดใหแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  มีปญหาจากการดําเนินการหรือไม  อยางไร   

   (หากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนนิการในลักษณะนี้ใหขามไปตอบขอตอไป) 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 11)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดข้ันตอน หรือวิธีการถอนรายวิชาเรียน  (Withdrawn)  อยางไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 12)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดข้ันตอน หรือวิธีการเพิ่มรายวิชาเรยีน (Added)  อยางไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 13)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดหรือไม  อยางไร 

    1  ไมอนุมัติ 

  2  อนุมัต ิ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 14)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดโดยมีวิธีการหรือข้ันตอน อยางไร 

   (หากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนนิการในลักษณะนี้ใหขามไปตอบขอตอไป) 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 15)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ํา  (Re-Grade)   

     ไดหรือไม  อยางไร 

    1  ไมได 

  2  ได  (โปรดระบ)ุ............................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 16)  กรณีนิสิต/นักศกึษาไมลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคเรียน  มหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษา 

    จะดาํเนนิการอยางไร 

    1  มหาวิทยาลัยไมไดดาํเนินการสิ่งใด 

    2  มหาวิทยาลัยดําเนนิการ  (โปรดระบุ).............................................................................. 

     ........................................................................................................................................ 

    3  นิสิต/นักศึกษาไมสามารถดําเนินการสิ่งใดตอได 

    4  นิสิตสามารถดําเนินการ  (โปรดระบุ)  ............................................................................ 

     .............................................................................................................................................. 

    5  อื่น ๆ  (โปรดระบ)ุ  ........................................................................................................ 

     .............................................................................................................................................. 

 

 17)  มหาวิทยาลัยของทานมีการกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนตองพนสภาพหรือ 

     พนสถานะจากนิสิต/นักศกึษา  หรือไม  อยางไร    

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 18)  มหาวิทยาลัยของทานมีกระบวนการในการติดตามหรือติดตอนิสิต/นักศึกษาเก่ียวกับ 

     การลงทะเบียนเรียน  หรือไม  อยางไร 

  1  ไมม ี  

  2  มี  (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

   ........................................................................................................................................ 

 

 19)  ผูมีอํานาจในการอนุมัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

  1  อธิการบด ี         4  นายทะเบียน 

  2  รองอธิการบดีที่รับมอบหมาย    5  อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

    3  ผูอํานวยการสํานัก/กอง  
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2.3  จํานวนหนวยกิต 
 

 1)  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติ  (ภาคตน/ภาคปลาย) 

   เกณฑขั้นต่ํา  (ไมนอยกวา)   จํานวน……………หนวยกิต 

   เกณฑขั้นสูง  (ไมเกิน)     จํานวน……………หนวยกิต 

 

 2)  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูรอน หรือ ภาคการศึกษาพิเศษ  

   (หากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนนิการในลักษณะนี้ใหขามไปตอบขอตอไป) 

   เกณฑขั้นต่ํา  (ไมนอยกวา)   จํานวน……………หนวยกิต 

   เกณฑขั้นสูง  (ไมเกิน)     จํานวน……………หนวยกิต 

 

 3)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนตํ่ากวาเกณฑไดหรือไม  อยางไร   

  1  ไมได (โปรดระบุเหตุผล)................................................................................................. 

  2  ได  จํานวน...............หนวยกิต  (โปรดระบุเหตผุล)......................................................... 

   ........................................................................................................................................  

 

 4)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาเกณฑไดหรือไม  อยางไร 

  1  ไมได (โปรดระบุเหตุผล)................................................................................................. 

  2  ได  จํานวน...............หนวยกิต  (โปรดระบุเหตผุล)......................................................... 

   ........................................................................................................................................  

 

2.4  ขอมูลเกี่ยวกับการเงินทีเ่กี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน 
 

 1)  การคดิอัตราคาหนวยกิตมีการดําเนินการในลักษณะใด 

  1  ตามจํานวนหนวยกิต      3  เหมาจาย 

  2  เปนชุดรายวิชา       4  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ..................................... 

 

 2)  มีการเรยีกเก็บคาปรับการลงทะเบียนเรียนชาหรือไม 

    1  มี  โดยเรียกเก็บในลักษณะ   เหมาจาย  ...................................บาท 

               รายวัน ๆ ละ................................บาท 

  2  ไมมีการเรียกเก็บ 
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 3)  การถอนรายวิชาเรียนสามารถไดรับเงินคืนจากการถอนหรือไม อยางไร 

    1  ไมใหเงินคืน 

    2  ใหเงินคืนท้ังหมด  (โปรดระบุ)........................................................................................ 

     ............................................................................................................................................. 

  3  ใหเงินคืนบางสวน  (โปรดระบุ)....................................................................................... 

     ............................................................................................................................................. 

  4  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษา  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  ดวยวิธีการใด  

   อยางไร  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

  1  ผานธนาคาร (โปรดระบุ)................................................................................................. 

     ........................................................................................................................................ 

  2  ผานไปรษณีย  (โปรดระบุ).............................................................................................. 

     ........................................................................................................................................ 

  3  ผาน  Counter Service  (โปรดระบุ)............................................................................. 

     ........................................................................................................................................ 

  4  ผานงานการเงินภายในมหาวิทยาลัย  (โปรดระบุ)........................................................... 

     ........................................................................................................................................ 

  5  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................................................ 

     ........................................................................................................................................ 

 5)  มหาวิทยาลัยของทานไดพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนใหสามารถรองรับการชําระเงนิ 

   คาลงทะเบียนเรียนไดหรือไม  อยางไร 

    1  ไมได 

  2  ได  (โปรดระบ)ุ............................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีในการลงทะเบยีนเรียน 

 

3.1  ขอมูลทั่วไป 
 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยวิธีการใด   

   (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

    1  วิธีที่  1  โดยตนเองผานระบบเครือขาย  Internet 

    2  วิธีที่  2  โดยตนเองผานระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นใชภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น 

    3  วิธีที่  3  โดยเจาหนาท่ีผานโปรแกรมภายในสํานักงาน  (Back Office)   

      ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเอง 

    4  หลายวิธี  (โปรดระบ)ุ....................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

    5  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................. 

     ......................................................................................................................................... 

 

 2)  หนวยงานที่รบัผิดชอบระบบการลงทะเบียนเรยีน  คือ  ................................................................ 

 

 3)  หนวยงานที่รบัผิดชอบในการดแูลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนเปนหนวยงานเดียวกัน 

   หรือไม  อยางไร 

    1  หนวยงานเดยีวกัน 

     เพราะเหตุใด.................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

    2  คนละหนวยงาน  (โปรดระบุ)........................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     เพราะเหตุใด.................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

 

 4)  มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนจํานวนเทาใด 

    1  กรณีอยูหนวยงานเดียวกัน    จํานวน.....................คน 

    1  กรณีอยูคนละหนวยงานเดียวกัน   สังกัดหนวยงานทาน  จํานวน................คน 

                 สังกัดหนวยงานอ่ืน     จํานวน................คน 
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 5)  ภาระหนาที่หลักของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในการดูแลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน   

   มีงานหลักดานใดบาง (กรณีที่มมีากกวา 1 คน  โปรดระบงุานหลักของแตละคน)   

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 6)  มหาวิทยาลัยทานพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการใด 

    1  พัฒนาโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย      

    2  พัฒนาโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (โปรดระบุ)................................................. 

    3  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

 

 7)  เมื่อถึงชวงลงทะเบียนเรยีนมหาวิทยาลัยของทานเกิดปญหาเก่ียวกับระบบลมหรือหยุดการทํางาน    

         กะทันหัน  หรือไม  อยางไร 

    1  มีปญหาในเรื่องระบบลมหรือหยุดการทํางานกะทันหัน  

     เพราะเหตุใด................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................ 

      แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ)............................................................. 

      ........................................................................................................................................ 

    2  ไมมีปญหาในเรื่องระบบลมหรือหยุดการทํางานกะทันหัน 

     เพราะเหตุใด.................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................ 

    3  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

 

 8)  มหาวิทยาลัยของทานเกิดปญหาเก่ียวกับระบบลมหรือหยุดการทํางานกะทันหันบอยครั้งเพียงใด 

    1  ไมเกิดปญหา        4  11 – 15 ครั้งตอภาคเรียน  

    2  นอยกวา  5  ครั้งตอภาคเรียน   5  มากกวา 15 ครั้งตอภาคเรียน 

    3  5 – 10 ครั้งตอภาคเรียน    6  เกิดปญหาบอยครั้งจนนับไมถวน 
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 9)  ทานมีวิธีการแกไขเมื่อระบบการลงทะเบียนลมหรือหยุดทํางานกะทันหันอยางไร 

   (หากมหาวิทยาลัยไมเกิดปญหาในลักษณะนี้ใหขามไปตอบขอตอไป) 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 10)  มีการพัฒนาโปรแกรมอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อใชในการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากระบบ 

         การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยหรือไม  (โปรดระบุชื่อโปรแกรมหรือรายละเอียด) 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 11)  โปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอรท่ีใชในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน  คือ  ................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 12)  ผูบริหารมหาวิทยาลัยของทานใหความสําคัญเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต/ 

    นักศึกษา  หรือระบบการลงทะเบียนเรียน  มากนอยเพียงใด  หรือเนนหนักในเรื่องใด  อยางไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

3.2  ขอมูลชองทางในการใหบริการ 
 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานมีเครื่องแมขาย (Server) ที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  

   จํานวน........................เคร่ือง 

 

 2)  การเชื่อมตอของเครื่องแมขาย (Server)  ที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเปนแบบใด 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 
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 3)  มเีครื่องแมขาย (Server)  ที่ทําหนาที่  Load Balance Server ที่ใหบริการเกี่ยวกับ 

   การลงทะเบียนเรียนหรือไม 

    1   มี    จํานวน.................. เครื่อง 

    2   ไมมี 

 

 4)  พื้นที่ของหองในการจัดเก็บเครื่องแมขาย (Server)  ตั้งอยูหนวยงานใด  เพราะอะไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 5)  ในอนาคตมหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายหรือทิศทางเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องแมขาย (Server)   

   ที่ใหบริการระบบลงทะเบียนเรียน  อยางไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

3.3  ขอมูลเกี่ยวกับฐานขอมูล 
 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานใชระบบจัดการฐานขอมูลอะไรสําหรับระบบลงทะเบียนเรียน 

    1   ORACLE 

    2   My SQL 

    3   SQL Server 

    4   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………….. 

 

 2)  มหาวิทยาลัยของทานมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ใชสําหรับระบบลงทะเบียนเรียนรุน (Version) ใด 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 3)  มหาวิทยาลัยของทานมีเครื่องแมขาย (Server)  ที่ทําหนาที่เปนฐานขอมูล  จํานวน............เครื่อง 
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 4)  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ (OS)  ใด 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 5)  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนมีหนวยความจํา  (Hard Disk)  ในการจัดเก็บขอมลูเทาไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 6)  มีหนวยความจํา  (Ram)  ในเครื่องแมขาย (Server)  ที่ทําหนาท่ีเปนฐานขอมูลเทาไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

3.4  ขอมูลเกี่ยวกับแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการ 
 

 1)  เครื่องแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการใด 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 2)  เครื่องแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการมีหนวยความจํา  (Hard Disk)  ในการจัดเก็บขอมูล 

   เทาไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 3)  มีหนวยความจํา (Ram) ในเครื่องแมขาย (Server)  ที่ใชในการบริการเทาไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 
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 4)  เครื่องแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการสามารถรองรับไดกี่  Transection ตอวินาที 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

3.5  ขอมูลเกี่ยวกับการสํารองขอมูล  (Backup) ของฐานขอมูล 
 

 1)  การสาํรองขอมูล  (Backup)  ฐานขอมูล  มีกระบวนการดาํเนินการอยางไร 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 2)  มหาวิทยาลัยของทานใชอุปกรณในการสํารองขอมูล  (Backup)  แบบใด 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

 3)  มหาวิทยาลัยของทานจัดเก็บการสํารองขอมูล (Backup) ไวที่ใด 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่  4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนาการลงทะเบียนเรียน 

 

 4.1  มีปญหาท่ีเกิดจากหลักสูตรท่ีมีผลตอการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 4.2  มีปญหาท่ีเกิดจากการบันทึกรายละเอียดของรายวิชาในฐานขอมูลหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.3  มีปญหาท่ีเกิดจากการเปดรายวิชาเรียนกอนลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.4  มีปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 4.5  มีปญหาท่ีเกิดจากวิธีการหรือขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยกาํหนดไว 

    หรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.6  มีปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.7  มีปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่บังคบัเรียนกอน (บุรพวิชา) (Pre-requisite) 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 

 

 



292 

 4.8  มีปญหาท่ีเกิดจากตารางเรียนซอนหรือตารางสอบซอนหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.9  มีปญหาท่ีเกิดจากรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรยีนมีจํานวนไมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.10  มีปญหาท่ีเกิดจากจํานวนที่น่ังในแตละรายวิชาเต็มในชวงการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 4.11  มีปญหาท่ีเกิดจากจํานวนหองเรยีนไมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.12  มีปญหาท่ีเกิดจากจํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.13  มีปญหาท่ีเกิดจากการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 4.14  มีปญหาท่ีเกิดจากระบบลงทะเบียนเรียนลมหรือหยุดทํางานกะทันหันหรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.15  มีปญหาท่ีเกิดจากระบบเครอืขาย Internet  หรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.16  มีปญหาท่ีเกิดจากการให/บันทึกคะแนนในแตละรายวิชาของอาจารยผูสอน  หรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 
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 4.17  มีปญหาท่ีเกิดจากการบันทึกผลการศึกษา  (Grade)  ของอาจารยผูสอน  หรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

 4.18  มีปญหาท่ีเกิดจากการสงผลการศึกษา  (Grade)  ลาชา  หรือไม  อยางไร 

    1  ไมม ี

  2  ม ี (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     แนวทางในการแกไขปญหา/พัฒนา  (โปรดระบุ).................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

ตอนที่  5  ขอเสนอแนะ 

 

 5.1  มหาวิทยาลัยของทานมีจุดเดนในการลงทะเบียนเรียนอยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 5.2  มหาวิทยาลัยของทานมีจุดที่ควรพัฒนาในการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 5.3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศกึษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปรญิญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  

 

 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

 

 1.1  มหาวิทยาลัย  ............................................................................................................................... 

 

 1.2  สํานัก/กอง  .................................................................................................................................. 

 

 1.3  สาํนัก/กอง ของทานมีบุคลากรทั้งหมดจํานวนเทาใด.…………..……………………………………………… 

  

 1.4  สาํนัก/กอง ของทานมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี 

    จํานวนเทาใด…………………………….………………………………………………………………..………………….. 

  

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน 

 

2.1  กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวของกับวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานมีกฎระเบียบท่ีกําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

   การลงทะเบียนเรยีนในรูปแบบใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  ชื่อกฎระเบียบที่กําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 

   ที่มหาวิทยาลัยของทานประกาศใชในปจจุบัน 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 3)  มหาวิทยาลัยของทานมีระยะเวลาในการปรับปรุงกฎระเบียบที่กําหนดวิธีการ  ขั้นตอน   

   หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเทาใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4)  มีกฎระเบียบที่กําหนดใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน 

   ในมหาวิทยาลัยของทานหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

2.2  วิธีการและข้ันตอนในการลงทะเบียนเรียน 

 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานมีจํานวนนิสิต/นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี จาํนวนเทาใด………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

 

 2)  มหาวิทยาลัยของทานมีคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรีจํานวนเทาใด   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 3)  รูปแบบการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของทานมีลักษณะแบบใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดชองทางการลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิต/นักศึกษาในรูปแบบใด  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดขั้นตอนในการลงทะเบียนเรยีนไวกี่ขั้นตอน อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 6)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดระยะเวลาและจาํนวนวันในการลงทะเบียนเรียนในลักษณะใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 7)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาระดับปรญิญาตรีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

   พรอมกันทุกชั้นป  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 8)  หากกําหนดใหทุกชั้นปลงทะเบียนเรยีนพรอมกัน  มีปญหาจากการดาํเนินการหรือไม  อยางไร   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 9)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  ทานมีวิธีการอยางไร   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 10)  การกําหนดใหแยกชั้นปในการลงทะเบียนเรียน  มีปญหาจากการดําเนินการหรือไม  อยางไร   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 11)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดข้ันตอน หรือวิธีการถอนรายวิชาเรียน  (Withdrawn)  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 12)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดข้ันตอน หรือวิธีการเพิ่มรายวิชาเรยีน (Added)  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 13)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 14)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดโดยมีวิธีการหรือข้ันตอน อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 15)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ํา  (Re-Grade)   

     ไดหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 16)  กรณีนิสิต/นักศกึษาไมลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคเรียน  มหาวิทยาลัยและนิสิต/นักศึกษา 

    จะดาํเนนิการอยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 17)  มหาวิทยาลัยของทานมีการกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนตองพนสภาพหรือ 

     พนสถานะจากนิสิต/นักศกึษา  หรือไม  อยางไร    

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 18)  มหาวิทยาลัยของทานมีกระบวนการในการติดตามหรือติดตอนิสิต/นักศึกษาเก่ียวกับ 

     การลงทะเบียนเรียน  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 19)  ผูมีอํานาจในการอนุมัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนคือบุคคลใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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2.3  จํานวนหนวยกิต 
 

 1)  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติ  (ภาคตน/ภาคปลาย) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูรอน หรือ ภาคการศึกษาพิเศษ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 3)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนตํ่ากวาเกณฑไดหรือไม  อยางไร   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4)  มหาวิทยาลัยของทานอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาเกณฑไดหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

2.4  ขอมูลเกี่ยวกับการเงินทีเ่กี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน 
 

 1)  การคดิอัตราคาหนวยกิตมีการดําเนินการในลักษณะใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  มีการเรยีกเก็บคาปรับการลงทะเบียนเรียนชาหรือไม อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 3)  การถอนรายวิชาเรียนสามารถไดรับเงินคืนจากการถอนหรือไม อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 4)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษา  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  ดวยวิธีการใด  

   อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5)  มหาวิทยาลัยของทานไดพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนใหสามารถรองรับการชําระเงนิ 

   คาลงทะเบียนเรียนไดหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีในการลงทะเบยีนเรียน 

 

3.1  ขอมูลทั่วไป 
 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานกําหนดใหนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยวิธีการใด   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  หนวยงานที่รบัผิดชอบระบบการลงทะเบียนเรยีน  คือ  ................................................................ 

 

 3)  หนวยงานที่รบัผิดชอบในการดแูลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนเปนหนวยงานเดียวกัน 

   หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4)  มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนจํานวนเทาใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 5)  ภาระหนาที่หลักของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในการดูแลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน   

   มีงานหลักดานใดบาง (กรณีที่มมีากกวา 1 คน  โปรดระบงุานหลักของแตละคน)   

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 6)  มหาวิทยาลัยทานพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนดวยวิธีการใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 7)  เมื่อถึงชวงลงทะเบียนเรยีนมหาวิทยาลัยของทานเกิดปญหาเก่ียวกับระบบลมหรือหยุดการทํางาน    

         กะทันหัน  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 8)  มหาวิทยาลัยของทานเกิดปญหาเก่ียวกับระบบลมหรือหยุดการทํางานกะทันหันบอยครั้งเพียงใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 9)  ทานมีวิธีการแกไขเมื่อระบบการลงทะเบียนลมหรือหยุดทํางานกะทันหันอยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 10)  มีการพัฒนาโปรแกรมอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อใชในการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากระบบ 

         การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยหรือไม 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 11)  โปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอรท่ีใชในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรยีน  คือ  ................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 12)  ผูบริหารมหาวิทยาลัยของทานใหความสําคัญเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต/ 

    นักศึกษา  หรือระบบการลงทะเบียนเรียน  มากนอยเพียงใด  หรือเนนหนักในเรื่องใด  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

3.2  ขอมูลชองทางในการใหบริการ 
 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานมีเครื่องแมขาย (Server) ที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเทาใด  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  การเชื่อมตอของเครื่องแมขาย (Server)  ที่ใหบริการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเปนแบบใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 3)  มเีครื่องแมขาย (Server)  ที่ทําหนาที่  Load Balance Server ที่ใหบริการเกี่ยวกับ 

   การลงทะเบียนเรียนหรือไม อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4)  พื้นที่ของหองในการจัดเก็บเครื่องแมขาย (Server)  ตั้งอยูหนวยงานใด  เพราะอะไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5)  ในอนาคตมหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายหรือทิศทางเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องแมขาย (Server)   

   ที่ใหบริการระบบลงทะเบียนเรียน  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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3.3  ขอมูลเกี่ยวกับฐานขอมูล 
 

 1)  มหาวิทยาลัยของทานใชระบบจัดการฐานขอมูลใดสําหรับระบบลงทะเบียนเรยีน 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  มหาวิทยาลัยของทานมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ใชสําหรับระบบลงทะเบียนเรียนรุน (Version) ใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 3)  มหาวิทยาลัยของทานมีเครื่องแมขาย (Server)  ที่ทําหนาที่เปนฐานขอมูลจํานวนก่ีเครื่อง 

.................................................................................................................................................................... 

 

 4)  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ (OS)  ใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5)  ฐานขอมูลที่ใชในการลงทะเบียนเรียนมีหนวยความจํา  (Hard Disk)  ในการจัดเก็บขอมลูเทาไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 6)  มีหนวยความจํา  (Ram)  ในเครื่องแมขาย (Server)  ที่ทําหนาท่ีเปนฐานขอมูลเทาไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

3.4  ขอมูลเกี่ยวกับแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการ 
 

 1)  เครื่องแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 2)  เครื่องแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการมีหนวยความจํา  (Hard Disk)  ในการจัดเก็บขอมูล 

   เทาไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 3)  มีหนวยความจํา (Ram) ในเครื่องแมขาย (Server)  ที่ใชในการบริการเทาไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4)  เครื่องแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการสามารถรองรับไดกี่  Transection ตอวินาที 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

3.5  ขอมูลเกี่ยวกับการสํารองขอมูล  (Backup) ของฐานขอมูล 
 

 1)  การสาํรองขอมูล  (Backup)  ฐานขอมูล  มีกระบวนการดาํเนินการอยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 2)  มหาวิทยาลัยของทานใชอุปกรณในการสํารองขอมูล  (Backup)  แบบใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 3)  มหาวิทยาลัยของทานจัดเก็บการสํารองขอมูล (Backup) ไวที่ใด 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



306 

ตอนที่  4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนาการลงทะเบียนเรียน 

 

 4.1  มีปญหาท่ีเกิดจากหลักสูตรท่ีมีผลตอการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.2  มีปญหาท่ีเกิดจากการบันทึกรายละเอียดของรายวิชาในฐานขอมูลหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.3  มีปญหาท่ีเกิดจากการเปดรายวิชาเรียนกอนลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.4  มีปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.5  มีปญหาท่ีเกิดจากวิธีการหรือขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยกาํหนดไวหรือไม   

    อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.6  มีปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.7  มีปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่บังคบัเรียนกอน (บุรพวิชา) (Pre-requisite) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 4.8  มีปญหาท่ีเกิดจากตารางเรียนซอนหรือตารางสอบซอนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.9  มีปญหาท่ีเกิดจากรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรยีนมีจํานวนไมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.10  มีปญหาท่ีเกิดจากจํานวนที่น่ังในแตละรายวิชาเต็มในชวงการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.11  มีปญหาท่ีเกิดจากจํานวนหองเรยีนไมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.12  มีปญหาท่ีเกิดจากจํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.13  มีปญหาท่ีเกิดจากการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.14  มีปญหาท่ีเกิดจากระบบลงทะเบียนเรียนลมหรือหยุดทํางานกะทันหันหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.15  มีปญหาท่ีเกิดจากระบบเครอืขาย Internet  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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 4.16  มีปญหาท่ีเกิดจากการให/บันทึกคะแนนในแตละรายวิชาของอาจารยผูสอน  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.17  มีปญหาท่ีเกิดจากการบันทึกผลการศึกษา  (Grade)  ของอาจารยผูสอน  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 4.18  มีปญหาท่ีเกิดจากการสงผลการศึกษา  (Grade)  ลาชา  หรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่  5  ขอเสนอแนะ 

 

 5.1  มหาวิทยาลัยของทานมีจุดเดนในการลงทะเบียนเรียนอยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5.2  มหาวิทยาลัยของทานมีจุดที่ควรพัฒนาในการลงทะเบียนเรียนหรือไม  อยางไร 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 5.3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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แบบสังเคราะหขอมูลกฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 
 

ลําดับที.่............................ 

มหาวิทยาลัย....................................................................... 

 

 

1.  รูปแบบของกฎระเบียบดานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี 

 (     )  ขอบังคับ      

 (     )  ระเบียบ 

 (     )  ประกาศ      

 (     )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

 

 

2.  ชื่อกฎระเบียบ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

3.  ปที่ประกาศใชกฎระเบียบ................................................................................................................... 

 

 

4.  ชื่อเรียกเกี่ยวกบัการลงทะเบียนเรียนในกฎระเบียบ 

 (     )  การลงทะเบียนเรยีน 

 (     )  การลงทะเบียนรายวชิา 

 (     )  การลงทะเบียนวชิาเรยีน 

 (     )  การลงทะเบียนรายวชิาเรียน 

 (     )  การจดทะเบียนศึกษารายวิชา 

 (     )  การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

 (     )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 
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5.  ระบบการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตร ี

 (     )  ระบบทวิภาค 

 (     )  ระบบไตรภาค 

 (     )  ระบบจตุรภาค 

 (     )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

 

 

6.  ขอมูลเกี่ยวกบัการลงทะเบียนเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7.  จํานวนหนวยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษา 

 7.1  ภาคเรียนปกติ  (ภาคตน/ภาคปลาย)  หรือภาคการศกึษาที่  1 - 2 

   (     )  เกณฑข้ันต่ํา  (ไมนอยกวา)   จํานวน……………หนวยกิต 

   (     )  เกณฑข้ันสูง  (ไมเกิน)     จํานวน……………หนวยกิต 

 7.2  ภาคเรียนฤดูรอน หรือ ภาคการศึกษาพิเศษ หรือภาคการศกึษาท่ี  3 

   (     )  เกณฑข้ันต่ํา  (ไมนอยกวา)   จํานวน……………หนวยกิต 

   (     )  เกณฑข้ันสูง  (ไมเกิน)     จํานวน……………หนวยกิต 

 7.3  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................ 
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8.  การลงทะเบียนเรียนแบบผูรวมเรียนหรือการเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9.  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10.  การขอเพิ่ม  ขอลด  ขอเปลี่ยนแปลง  และขอถอนรายวิชาเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก  ข 

คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง  16  จํานวนขอของเครื่องมือที่สรางและใชจริง 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

1 แบบสอบถาม  ฉบับที่  1   

 1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 3 3 

 1.2  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรียน   10 7 

 1.3  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน     

  1.3.1  ดานการกําหนดแนวปฏิบัติ 10 7 

  1.3.2  ดานบุคลากร 10 7 

  1.3.3  ดานการบริหารจัดการ 10 7 

  1.3.4  ดานการติดตอประสานงาน 10 7 

  1.3.5  ดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 10 7 

 1.4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน   

  1.4.1  ดานวิธีการและขั้นตอน 10 7 

  1.4.2  ดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 10 7 

  1.4.3  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 7 

 1.5  ขอเสนอแนะ 3 3 

 รวม 96 69 

2 แบบสอบถาม  ฉบับที่  2   

 2.1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 6 6 

 2.2  ขอมูลเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรยีน   

  2.2.1  กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับวิธีการ 

    และขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
5 4 

  2.2.2  วิธีการและขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียน 20 19 

  2.2.3  จํานวนหนวยกิต 5 4 

  2.2.4  ขอมูลเก่ียวกับการเงนิที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน 5 5 

 

 

 

  



315 

ตาราง  16  (ตอ) 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

 2.3  ขอมูลเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีในการลงทะเบียนเรียน   

  2.3.1  ขอมูลทั่วไป 15 12 

  2.3.2  ขอมูลชองทางในการใหบริการ 5 5 

  2.3.3  ขอมูลเก่ียวกับฐานขอมูล 6 6 

  2.3.4  ขอมูลเก่ียวกับแมขาย (Server) ที่ใชในการบริการ 5 4 

  2.3.5  ขอมูลเก่ียวกับการสํารองขอมูล (Backup) ของฐานขอมูล 5 3 

 2.4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนา 

    การลงทะเบียนเรียน 
20 18 

 2.5  ขอเสนอแนะ  3 3 

 รวม 100 89 

3 แบบสัมภาษณ   

 3.1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 5 4 

 3.2  ขอมูลเก่ียวกับสภาพการลงทะเบียนเรยีน 35 32 

 3.3  ขอมูลเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีในการลงทะเบียนเรียน 30 30 

 3.4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาและแนวทางในการพัฒนา 

    การลงทะเบียนเรียน 
20 18 

 3.5  ขอเสนอแนะ  3 3 

 รวม 93 87 

4 แบบสงัเคราะห   

 4.1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 4 3 

 4.2  ขอมูลกฎระเบียบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรยีน 6 6 

 รวม 10 9 

                   รวมทั้งหมด 299 254 
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ตาราง  17  คาเฉลี่ย  ( X )  ท่ีเกิดจากการพิจารณาความเหมาะสมและภาษาท่ีใชของแบบสอบถาม 

   จากผูเชี่ยวชาญที่เขาเกณฑ 

 

 1.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน   

 

ขอความ X  

การใหบริการลงทะเบียนเรียนดานการกําหนดแนวปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน 1.00 
กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนมีความชัดเจน  เขาใจงาย   

และสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
0.78 

มีการปรับปรุงกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 1.00 
มีการกําหนดข้ันตอนและวิธีการในการลงทะเบียนเรียนชัดเจน 1.00 
มีการกําหนดระยะเวลาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนไวในปฏิทินการศึกษา 1.00 
ระยะเวลาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนมีความเหมาะสม 1.00 
มีการประชาสัมพันธกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนใหกับนิสิต/

นักศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของ 
1.00 

การใหบริการลงทะเบียนเรียนดานบุคลากร  

ผูรับผิดชอบดานการลงทะเบยีนเรียนมีการวางแผน วิเคราะหขอมูล หรือเตรียมความพรอม

กอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 
1.00 

ผูบรหิารใหการสนับสนุนและใหความสําคัญในการลงทะเบียนเรยีน 1.00 
ผูบรหิารมีการกํากับติดตามในการลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่อง 1.00 
คณาจารยมีความรู ความเขาใจในการลงทะเบียนเรียน   0.78 

คณาจารยสามารถใหคําปรกึษาและดูแลนิสิต/นักศึกษาในที่ปรึกษา 0.78 

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจในการลงทะเบียนเรียน   1.00 
เจาหนาที่สามารถใหคําปรึกษาและมีทักษะในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 1.00 

การใหบริการลงทะเบียนเรียนดานการบริหารจัดการ  

มีโครงสรางการบริหารงานเก่ียวกับงานลงทะเบียนเรียนที่ชัดเจน 1.00 
มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในงานลงทะเบียนเรียนที่ชัดเจน 0.89 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการลงทะเบียนเรียนหลากหลายชองทาง 1.00 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนมีความเหมาะสม 1.00 
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ตาราง  17  (ตอ) 

 

ขอความ X  

มีวิธีการในการแกไขปญหาการลงทะเบียนเรยีนท่ีเหมาะสม 1.00 
มีแบบฟอรมสําหรับการใหบริการเพียงพอและเหมาะสม 1.00 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางตอเนื่อง 0.89 

การใหบริการลงทะเบียนเรียนดานการติดตอประสานงาน  

มีการประชุม/หารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรยีน 
1.00 

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนเรียนระหวางหนวยงานหรือระหวางมหาวิทยาลัย 0.89 

บุคลากรภายในหนวยงานมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูขอมูลการลงทะเบียนเรียนอยางตอเน่ือง 1.00 
บุคลากรไดนําวิธีการหรือเทคนิคจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการลงทะเบียนเรียน 

ไปใชประโยชนภายในหนวยงาน 
1.00 

มีการถายทอดความรูหรือประสบการณในการทํางานดานการลงทะเบียนเรียน 

ภายในหนวยงาน 
1.00 

มีการสรางเครอืขายทางวิชาการดานการลงทะเบียนเรยีนกับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่น 0.78 

มีการติดตอหรือการประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานที่เก่ียวของหลากหลายชองทาง 1.00 

การใหบริการลงทะเบียนเรียนดานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบเครือขาย Internet 0.89 

ระบบลงทะเบียนเรียนสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 0.89 
ระบบลงทะเบียนเรียนสามารถรองรับจํานวนผูการเขาใชงานไดจํานวนมาก 0.89 
ระบบเครือขาย Internet สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 0.89 
คณาจารย  บุคลากร  และนสิติ/นักศึกษา สามารถเขาใชบริการระบบลงทะเบียนเรียน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.00 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน 

ของระบบลงทะเบียนเรียน 
1.00 

เมื่อมปีญหาเก่ียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลยัของทานสามารถแกไขปญหา 

ที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
1.00 
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ตาราง  17  (ตอ) 

 

 2.  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน 

 

ขอความ X  

ปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนดานวิธีการและข้ันตอน  

การเปดรายวิชาหรือแจงรายวิชาเรียนกอนการลงทะเบียนเรียนมีความลาชา 0.89 
ปญหาท่ีเกิดจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับใหเรียนกอน  

(Prerequisite) 
0.78 

วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนมีความยุงยากหรือซับซอน 1.00 
ขั้นตอนการเพิ่ม ถอน หรืองดรายวิชาเรียนมีความยุงยากหรือซับซอน 1.00 
วิธีการและขั้นตอนในการชาํระเงินคาลงทะเบียนเรยีนมีความยุงยากหรือซับซอน 1.00 
นิสิต/นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา 0.89 
นิสิต/นักศึกษาไมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 0.89 

ปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ 0.89 
จํานวนรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนไมเพียงพอ 0.89 
จํานวนที่นั่งเรยีนในแตละรายวิชาไมเพียงพอ 0.89 
จํานวนหองเรียนไมเพียงพอ 0.89 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการลงทะเบียนเรียนภายในมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ 0.89 
จํานวนอาจารยผูสอนไมเพียงพอ 0.89 
จํานวนบุคลากรที่ใหบริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนมีไมเพียงพอ 0.89 

ปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเขาสูระบบการลงทะเบียนเรยีนมีความยุงยากและซับซอน 1.00 
ระบบเครือขาย  Internet  มีปญหาบอยครั้ง 0.89 
ระบบการลงทะเบียนเรียนหยุดกะทันหัน (ลม) หรือมีปญหาบอยครั้ง 1.00 
ระบบลงทะเบียนเรียนขาดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 1.00 
การลงทะเบียนเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียนมีความยุงยากหรือซับซอน 1.00 
การเพิ่ม ถอน หรืองดรายวิชาเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียนมีความยุงยากหรือซับซอน 0.89 
นิสิต/นักศึกษาไมสามารถตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนผานระบบลงทะเบียนเรียนได 0.89 
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ตาราง  18  คาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ  (rxy)  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการศึกษา 

   รูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  

 

 1.  ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการลงทะเบียนเรียน   

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1 .72 19 .74 

2 .81 20 .71 

3 .47 21 .34 

4 .50 22 .38 

5 .58 23 .58 

6 .68 24 .85 

7 .28 25 .56 

8 .64 26 .49 

9 .52 27 .49 

10 .44 28 .62 

11 .27 29 .42 

12 .27 30 .73 

13 .77 31 .79 

14 .63 32 .83 

15 .73 33 .78 

16 .75 34 .65 

17 .67 35 .68 

18 .83   
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ตาราง  18  (ตอ) 
 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการลงทะเบียนเรียน 

 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1 .62 12 .78 

2 .60 13 .81 

3 .72 14 .72 

4 .82 15 .66 

5 .66 16 .82 

6 .70 17 .79 

7 .75 18 .57 

8 .72 19 .86 

9 .66 20 .80 

10 .73 21 .65 

11 .81   

 

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .88 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางภาพประกอบการสัมภาษณขอมูลสําหรับการวิจัย 
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ภาพประกอบ  4  วันอังคารที่  8  กันยายน  2558  สัมภาษณผูอํานวยการและบุคลากร 

     กองบริการการศกึษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
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ภาพประกอบ  5  วันพฤหัสบดีที่  10  กันยายน  2558  สมัภาษณหัวหนากลุมภารกิจทะเบียนเรียน 

     และบุคลากร  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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ภาพประกอบ  6  วันอังคารที่  15  กันยายน  2558  สัมภาษณผูอาํนวยการและบุคลากร 

     กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพประกอบ  7  วันอังคารที่  16  กันยายน  2558  สัมภาษณผูอํานวยการและบุคลากร 

     กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 



326 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  8  วันอังคารที่  17  กันยายน  2558  สัมภาษณหัวหนางานและบุคลากร 

     สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ภาพประกอบ  9  วันอังคารที่  18  กันยายน  2558  สัมภาษณผูอาํนวยการฝายและบุคลากร   

     สํานักงานการทะเบียน  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอยางหนังสือราชการที่เกีย่วของ 
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ประวัติยอของผูวิจัย 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ชื่อ      นายสวัสดิ์  วิชระโภชน 

วันเกิด      วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2521 

สถานที่เกิด     อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขท่ี  27  หมูที่  14  ตําบลเก้ิง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

      44000 

ตําแหนงหนาที่การงาน  นักวิชาการศึกษา ระดับชาํนาญการ   

      หัวหนากลุมงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถานที่ทํางานปจจบุัน  กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

      ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ.  2544  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเคมี   

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 พ.ศ.  2544  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ปว.ค.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ.  2549  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชาการวิจัยการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 

 1.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และการจัดการเรียนการสอน 

  ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

 2.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และการจัดการเรยีนการสอน 

  ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  ISO  9001:2008 

 4.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการทําคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 5.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 6.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

 7.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการจัดการความรู 

วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1.  ป  2557  เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง การทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

  และการทําคูมือการปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2.  ป  2557  เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง  การจัดการความรูและวิชาการงานทะเบียน 

  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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 3.  ป  2558  เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง  การจัดการความรูและวิชาการงานทะเบียน 

  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 

 4.  ป  2558  เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง  การสรางทีมงานคุณภาพ   

  ณ  บริษัท  Verina International จํากัด   

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

 1.  ป  2547  ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย  “ความพึงพอใจ ปญหาและสาเหตุตอการใชบรกิาร 

  ระบบบริการการศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรยีนผานระบบ Internet ของนิสิต 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

 2.  ป  2548  ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย  “เจตคตติออาจารยที่ปรึกษาของนิสิตระดับปริญญาตร ี 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

 3.  ป  2549  วิทยานิพนธ  “การวิเคราะหจําแนกประเภทปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการเรียน 

  ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีผลการเรียนสูงและต่าํ” 

 4.  ป  2551  คูมือการปฏิบัติงานกลุมงานทะเบียน กองทะเบียนและประมวลผล  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 5.  ป  2552  หัวหนาโครงการวิจัย  “ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานในทีมของบุคลากร 

  กองทะเบียนและประเมินผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

 6.  ป  2553  หัวหนาโครงการวิจัย  “ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย 

  มหาสารคาม” ตีพิมพในวารสารศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 7.  ป  2555  หัวหนาโครงการวิจัย  “สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนาระบบ 

  การลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ตีพิมพในวารสารสาระคาม  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 8.  ป  2557  คูมือการปฏิบัติงาน  “คูมือการปฏิบัติงานระบบลงทะเบียน   

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

 9.  ป  2558  หัวหนาโครงการวิจัย  “การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 

  โดยใชกระบวนการจัดการความรูของบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 10.  ป  2559  หัวหนาโครงการวิจัย  “การศึกษารูปแบบการใหบริการดานการลงทะเบียนเรียน 

    ระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

    กระทรวงศึกษาธิการ”  ตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


