
นายสวสัดิ์  วชิระโภชน์
นักวชิาการศึกษาชํานาญการพเิศษ

ผู้อาํนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

กบัการจัดการเรียนการสอน/

การให้บริการกองทะเบียนและประมวลผล



กองทะเบียนและประมวลผล

กองทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลาง

มหีน้าทีรั่บผดิชอบในการบริหารจัดการ และประสานงาน

ด้านวชิาการของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มภีารกจิหลกั

เกีย่วข้องกบันิสิตตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา  จนกระทัง่สําเร็จ

การศึกษา



ผู้บริหารกองทะเบียนและประมวลผล

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวชิญ์ กมุพล
รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและพฒันานิสิต



อาจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี
ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวชิาการและนวตักรรมการเรียนรู้



นายสวสัดิ์  วชิระโภชน์
ผู้อาํนวยการกองทะเบยีนและประมวลผล



ทมีงานบุคลากรกองทะเบยีนและประมวลผล



สถานทีท่าํการ

กาํหนดเวลาทาํการ

กองทะเบียนและประมวลผล 

อาคารปฏบัิตกิารกลางทางวทิยาศาสตร์ (SC3) ช้ัน 1

ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกนัทรวชัิย  จังหวดัมหาสารคาม 44150

จันทร์-พฤหัสบด ี   เวลา  08.30 - 16.30 น.

ศุกร์ เวลา  08.30 - 20.30 น.

เสาร์-อาทติย์          เวลา  08.30 - 16.30 น.



ตาํแหน่งทีต่ั้งกองทะเบียนฯ











เอกสารทีค่วรศึกษาและเกบ็รักษาไว้

ในช่วงทีนิ่สิตกาํลงัศึกษา

เผยแพร่ไว้ทีเ่วบ็ไซต์กองทะเบียนและประมวลผล :

http://regpr.msu.ac.th 

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



ปฏทินิการศึกษา



คู่มือหลกัสูตรการศึกษา



คู่มือนิสิตระดบัปริญญาตรี



ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2557



สาระสําคญัที่ควรทราบ....

ระยะเวลาการศึกษา (ข้อบงัคบัฯ ข้อ 10)

การขึน้ทะเบยีนนิสิตใหม่ (ตามประกาศฯ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ)

การโอนผลการเรียน การเทยีบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนประสบการณ์ฯ

(ตามระเบยีบฯ 2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (ระบบเทยีบเข้าระเบยีบฯ 2553)

การรักษาสภาพ/การลาพกัการเรียน (ข้อบงัคบัฯ ข้อ 25-26)

การเรียนซ้ํา/เรียนแทน (ข้อบงัคบัฯ ข้อ 31)

การพ้นสภาพ/การคืนสภาพนิสิต (ข้อบงัคบัฯ ข้อ 19-20)

การสําเร็จการศึกษา (ข้อบงัคบัฯ ข้อ 34)



ประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เร่ือง  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรียน การเพิม่และถอนรายวชิา

และการชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา

พ.ศ.  2562



สาระสําคญัที่ควรทราบ....

1. ช่วงของการลงทะเบยีนเรียน มี 3 ช่วง 

1.1 ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา  

1.2 ช่วงเปิดภาคการศึกษา  (7 วนั แยกช้ันปี)

1.3  ช่วงการลงทะเบยีนเรียนช้า (3)

2. นิสิตทีไ่ม่สามารถลงทะเบยีนเรียนโดยสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่

มหาวทิยาลยักาํหนดไว้ในปฏทินิการศึกษาให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มสิีทธ์ิเรียนใน

ภาคการศึกษา น้ัน  และนิสิตจะต้องทาํเร่ืองลาพกัการเรียนในภาคการศึกษา

น้ัน ๆ

3. การเพิม่และลดรายวชิาสามารถกระทาํได้ทั้ง 3 ช่วง 



4. การถอนรายวชิา

4.1 ถอนในช่วงที ่1 ถงึ ช่วงที ่3 รายวชิาไม่ปรากฏ

(7 – 30 มิ.ย. 64)

4.2 ถอนหลงัช่วงที ่3 จนกงึก่อนวนัแรกของการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 

4 สัปดาห์ (1 ก.ค. – 16 ก.ย. 64)  รายวชิาไม่ปรากฏ

4.3  ถอนหลงัช่วงข้อ 4.2 ถดัไปอกี 2 สัปดาห์ จะตดิ W

(17 ก.ย. – 1 ต.ค. 64)

5. การเพิม่หรือถอนรายวชิาแล้ว จํานวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนเรียน

จะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม



6. การลงทะเบยีนเรียนกรณทีีพ้่นระยะเวลาทีก่าํหนดให้ดาํเนินการ

ให้แล้วเสร็จก่อนวนัแรกของวนัสอบกลางภาคของแต่ละภาคการศึกษา

เท่าน้ัน ดงันี้

6.1 นิสิตทีเ่ข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาแรก

6.2 นิสิตทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

6.3  นิสิตทีม่ีค่าระดบัขั้นคะแนนเฉลีย่สะสม  (GPAX)  ตํา่กว่า 2.00

6.4 นิสิตเจ็บป่วย หรือประสบอุบตัเิหตุ

6.5  มีรายวชิาคงเหลือก่อนออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

6.6  ตดิ F หรือ U

ทั้งนี ้ เฉพาะวชิาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ สามารถดาํเนินการได้ถงึวนั

สุดท้ายของการสอบปลายภาค



7. การชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตสามารถชําระเงนิ

ได้ตั้งแต่วนัแรกช่วงที ่1 จนถงึช่วงการลงทะเบยีนเรียนช้าตามทีป่ฏทินิ

การศึกษากาํหนด

8. การลงทะเบยีนเรียนทุกภาคการศึกษา หากนิสิตไม่ชําระเงนิ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไว้ในปฏทินิ

การศึกษา กองทะเบยีนและประมวลผล  จะดาํเนินการยกเลกิ

ผลการลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ทั้งนี ้ กรณเีป็น

ภาคการศึกษาบงัคบั  นิสิตต้องดาํเนินการลาพกัการเรียนและชําระเงนิ

ค่าธรรมเนียมการลาพกัการเรียนตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด



9.  การชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา  สามารถชําระเงนิ

ผ่านช่องทางทีก่องคลงัและพสัดุกาํหนด

10. การขอรับเงนิค่าลงทะเบยีนเรียน  หรือการถอนรายวชิาภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนดแล้วได้เงนิคืนค่าถอนรายวชิา  หรือการได้รับเงนิ

ค่าลงทะเบยีนเรียนกรณไีด้รับอนุมัตใิห้ปิดรายวชิาเรียน  สามารถ

รับเงนิคืนได้ทีก่องคลงัและพสัดุ





ประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เร่ือง  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการย้ายคณะเรียน การเปลีย่นสาขาและวชิาโท

พ.ศ.  2557



สาระสําคญัที่ควรทราบ....

1.  สามารถย้ายคณะเรียนหรือเปลีย่นสาขาวชิาได้ 2 คร้ัง 

จะไม่สามารถเปลีย่นกลบัสาขาวชิาเดมิได้

2. อยู่ระบบไหนย้ายไปอยู่ระบบน้ัน  ยกเว้นคณะน้ันมี

ระบบเดยีว

3. คณะสามารถกาํหนดคุณสมบัตหิรือเง่ือนไขเพิม่เตมิได้



4.  การดาํเนินการสมบูรณ์เม่ือครบทุกขั้นตอน ชําระเงนิ 

และส่งคาํร้องต่อกองทะเบียนฯ

5. ชําระเงนิค่าธรรมเนียมตามสาขาใหม่หรือคณะใหม่

6. ต้องย่ืนคาํร้องขอโอนรายวชิาต่อกองทะเบียนฯ ภายใน 

30 วนั (ปฏิทนิการศึกษากาํหนด)



7.  กรณรีอเกรด หากเกรดเข้าครบและพ้นสภาพ การย่ืน

คาํร้องเป็นโมฆะ และไม่คืนเงนิค่าย้ายคณะ/สาขา

8. การย้ายคณะหรือเปลีย่นสาขาวชิาเรียนไม่มสิีทธ์ิได้รับ

เกยีรตนิิยม



ประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เร่ือง แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต

พ.ศ.  2557



สาระสําคญัที่ควรทราบ....

2. การแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามหลกัการ

ประเมินผลการศึกษา  มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัระดบั

ความสามารถทีแ่ท้จริงของนิสิตให้ดาํเนินการ  ดงันี้

2.1  ระดบัคณะ (อาจารย์ - ภาควชิา - คณะ - มหาวทิยาลยั)

2.2  สําหรับนิสิต (นิสิต - ภาควชิา - คณะ - มหาวทิยาลยั)

2.3  ระดบัมหาวทิยาลยั (กองทะเบยีนและประมวลผล - คณะ)

1. การส่งผลการศึกษา ได้กาํหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ ภายในระยะเวลา

ทีม่หาวทิยาลยักาํหนด



4. การขออนุมัตแิก้ไขผลการศึกษาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

ส่ีสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป

3. การพ้นจากสภาพนิสิตกรณรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ถงึเกณฑ์

ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด  หรือนิสิตทีสํ่าเร็จการศึกษา จะไม่สามารถ

แก้ไขผลการศึกษาได้ ยกเว้น กรณผีลการศึกษาของนิสิตไม่ถูกต้อง

อนัเน่ืองมาจากความผดิพลาดของระบบ



ประกาศมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เร่ือง  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการสําเร็จการศึกษา

พ.ศ.  2557



สาระสําคญัที่ควรทราบ....

1. นิสิตทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด  ให้ย่ืนความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั  ภายในระยะเวลา

30 วนั นับตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาน้ัน

2. นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวชิาให้ครบถ้วนตามหลกัสูตร รวมทั้ง   

รายวชิาอ่ืนทีล่งทะเบยีนเรียนผ่านเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา

ตามทีห่ลกัสูตรกาํหนด และเป็นไปตามคุณสมบตักิารสําเร็จ   

การศึกษาตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม

3. ให้ดาํเนินการชําระค่าขึน้ทะเบยีนปริญญา และค่าธรรมเนียม

การขอใบแสดงผลการศึกษา  หากไม่ชําระเงนิจะถือว่า

การย่ืนความจํานงขอสําเร็จการศึกษาไม่สมบูรณ์และถือเป็นโมฆะ

ในภาคการศึกษาน้ัน



4. กรณสํีาเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา

5. นิสิตทีเ่คยย่ืนความจาํนงขอสําเร็จการศึกษาพร้อมทั้งชําระเงนิแล้ว    

ภายหลงัไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาทีย่ื่น นิสิตต้อง

ย่ืนความจํานงขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศใหม่

โดยไม่ต้องชําระเงนิอกี

6. นิสิตลงทะเบยีนเรียนครบทุกรายวชิาตามหลกัสูตร แต่ยงัไม่ผ่านคุณสมบตัิ

ของผู้สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะต้อง

รักษาสภาพนิสิตได้ไม่เกนิระยะเวลาการศึกษา พร้อมชําระค่าธรรมเนียม

ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด และให้ถือว่านิสิตสําเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษาน้ัน



การโอนผลการเรียน/การเทยีบโอน

ผลการเรียนและการเทยีบโอนความรู้

ทกัษะและประสบการณ์  พ.ศ. 2546



การโอนผลการเรียน

การเทยีบโอนผลการเรียน

การเทยีบโอนความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์



การโอนผลการเรียน

นิสิตหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาทีเ่คยศึกษาในหลกัสูตร

ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมาแล้วไม่เกนิ 2 ปี หรือสําเร็จการศึกษา           

จากมหาวทิยาลยัมาแล้วไม่เกนิ  4 ปี  (หากพ้นระยะเวลาอาจขอโอน

ผลการเรียนเป็นกรณพีเิศษโดยความเห็นชอบคณะกรรมการฯ) 

อาจขอโอนหน่วยกติรายวชิาในระดบัเดยีวกบัทีไ่ด้เคยศึกษามาแล้วได้  

โดยย่ืนคาํร้องต่อคณะภายในระยะเวลา  15 วนั  นับแต่วนัเปิดภาค

การศึกษาทีเ่ข้าศึกษา



1.  จํานวนหน่วยกติทีข่อโอนต้องไม่เกนิสามในส่ีของจํานวน      

หน่วยกติรวมของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีที่รับโอน (หากขอ

โอนผลการเรียนเกนิให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการฯ)

2.  ผลการเรียนรายวชิาทีข่อโอนไม่ตํา่กว่าระดบัขั้น C หรือ  S  

แล้วแต่กรณี



3.  จํานวนรายวชิาและผลการเรียนทีโ่อนได้  ให้รวมเป็น

หน่วยกติตามหลกัสูตรทีศึ่กษาได้  และนําไปคดิค่าระดบัขั้น

เฉลีย่สะสม

4.  นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อย

หน่ึงปีการศึกษา



นิสิตหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทีเ่คยศึกษา                     

ในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่

มหาวทิยาลยัรับรองมาแล้วไม่เกนิ  2  ปี  หรือสําเร็จ     

การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทีม่หาวทิยาลยัรับรอง

มาแล้วไม่เกนิ  4 ปี (หากพ้นระยะเวลาอาจขอโอนผลการ

เรียนเป็นกรณพีเิศษโดยความเห็นชอบคณะกรรมการฯ) 

การเทยีบโอนผลการเรียน



1.  จํานวนหน่วยกติทีข่อโอนต้องไม่เกนิสามในส่ีของจํานวน

หน่วยกติรวมของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีที่รับเทยีบโอน

2.  ผลการเรียนรายวชิาทีข่อโอนไม่ตํา่กว่าระดบัขั้น C หรือ  S  

แล้วแต่กรณี



3.  จํานวนรายวชิาและผลการเรียนทีเ่ทยีบโอนได้  ให้รวม

เป็นหน่วยกติตามหลกัสูตรทีศึ่กษาได้  แต่ไม่ต้องนําไปคดิ

ค่าระดบัขั้นเฉลีย่สะสม

4.  นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อย     

หน่ึงปีการศึกษา



การเทยีบโอนความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์

นิสิตของมหาวทิยาลยั  อาจย่ืนคาํร้องต่อคณะ         

ให้เทยีบโอนความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ของนิสิต  

เพ่ือนับเป็นหน่วยกติเทยีบเท่ากบัรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั



1.  นิสิตสามารถย่ืนคาํร้องด้วยวธีิการทีห่ลากหลาย       

ทั้งด้วยการทดสอบการประเมินแฟ้มสะสมงาน  หรือ

การสังเกตพฤตกิรรมต่าง ๆ

2. จํานวนหน่วยกติทีเ่ทยีบโอนได้จะต้อง ไม่เกนิ

สามในส่ีของจํานวนหน่วยกติรวมของหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีทีข่อเทยีบ



3. ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ทยีบโอนได้ ให้รวม

เป็นหน่วยกติตามหลกัสูตรทีศึ่กษา แต่ไม่ต้องนําไปคดิ

ค่าระดบัขั้นเฉลีย่สะสม

4. นิสิตต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยั

อย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา



ระเบียบฯ การเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกติ

สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553

1. การเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกติของรายวชิาในระดบั

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวทิยาลยัรับรอง

2. ผู้สําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกนิส่ีปี  คณะกรรมการประจํา

คณะพจิารณาเทียบโอนเสนอกองทะเบียนฯ ภายใน  15  วนั  (ปฏิทิน

การศึกษากาํหนด)

3. รายวชิาที่ขอเทียบหรือโอนหน่วยกติต้องมีเน้ือหาครอบคลุม

ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวชิาใหม่  โดยขอเทียบได้ไม่เกนิสามในส่ี

ของหน่วยกติรวมของหลกัสูตรเทียบเข้า



4. การขอเทียบหรือโอนเกนิกว่ากาํหนด หรือกรณีปัญหาเร่ือง

หน่วยกติไม่เท่ากนัให้พจิารณาจากทกัษะและประสบการณ์ของนิสิต 

หรือกรณีอ่ืนใดให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการฯ

5. ผลการเรียนที่เทียบหรือโอนได้ไม่ตํ่ากว่า C หรือ S หรือ 2.00 

แล้วแต่กรณี

6. ให้นับรวมหน่วยกติตามหลกัสูตรได้ แต่ไม่ต้องนํามาคดิค่า

ระดบัข้ันเฉลีย่สะสม

7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกติ

8. ต้องลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อยหน่ึงปี

การศึกษา



นิสิตทีป่ระสงค์จะขอโอนผลการเรียน/เทยีบโอน

ผลการเรียนและเทยีบโอนทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ 

ให้ปฏบิัตติามขั้นตอน ดงันี้

1.  นิสิตดาํเนินการผ่านระบบบริการการศึกษา (หากเป็นรายวชิา

ศึกษาทัว่ไปให้ใช้ระบบเทยีบโอนของสํานักศึกษาทัว่ไป)

2.  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและผ่านการขอความเห็นชอบ/

การอนุมตัใินแบบคาํร้องให้ครบทุกขั้นตอน (21 ม.ิย. - 8 ก.ค. 64)



3.  นิสิตย่ืนแบบคาํร้องขอเทยีบโอนผลการเรียน/           

โอนผลการเรียนทีก่องทะเบียนและประมวลผล 

(6 ก.ค. – 3 ส.ค. 64)

4.  นิสิตตรวจสอบผลการขอเทยีบโอนผลการเรียน/             

โอนผลการเรียนได้ผ่านระบบบริการการศึกษา



สรุปขั้นตอนง่าย ๆ 

1. เตรียมใบแสดงผลการศึกษา (เดมิ)

2. กรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์ม (ผ่านระบบ)

3. เสนอคณะกรรมการพจิารณา



4. ย่ืนแบบฟอร์มทีผ่่านขั้นตอน                   

ณ คณะต้นสังกดัรายวชิาภายใน 15 วนั

5. ย่ืนแบบฟอร์มทีส่มบูรณ์ทีก่องทะเบียนฯ 

ภายใน  15 วนั

6. กองทะเบียนฯ ตรวจสอบ/ดาํเนินการ



7. กองทะเบียนฯ บันทกึข้อมูล

8. นิสิตตรวจสอบผลการเทยีบโอน

ผ่านระบบเครือข่าย Internet



การรักษาสภาพนิสิต

นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามหลกัสูตร

แล้วแต่ยงัไม่ผ่านเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ 

นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามหลกัสูตร

แล้วแต่อยู่ระหว่างรอผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

หรืออ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขทีห่ลกัสูตรกาํหนด



การลาพกัการเรียน

ต้องได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในมหาวทิยาลยั

มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

ได้รับอนุมัตจิากคณบดี

นิสิตจะลาพกัการเรียนได้ไม่เกนิ 2 ภาคการศึกษา  

ตดิต่อกนั (ยกเว้นกรณทีีม่ีความจาํเป็น)



ให้นับระยะเวลาทีล่าพกัการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลา

การศึกษาด้วย

ในระหว่างทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้ลาพกัการเรียน

นิสิตต้องชําระเงนิค่าธรรมเนียมตามทีก่าํหนด

การลาพกัการเรียนนิสิตต้องย่ืนคาํร้องภายในสัปดาห์

ทีส่ามของภาคการศึกษาทีล่าพกัการเรียน  (12 ก.ค. 64)

นิสิตทีถู่กส่ังพกัการเรียน กองทะเบียนฯ จะบันทกึ

สถานะในระบบทะเบียน (ชําระเงนิ)



ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ/ลาพกัการเรียน/

การคืนสภาพ

จาํนวน 500 บาท 

(ทุกระบบ)



การจําแนกสภาพนิสิต

การจาํแนกสภาพนิสิต  จะกระทาํเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา

แต่ละภาค

นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนรายวชิาในภาคฤดูร้อนหรือ

ภาคการศึกษาพเิศษให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเน่ือง

ในการจาํแนกสภาพนิสิต



การพ้นจากสภาพนิสิต

1. ตาย

2. ลาออก

3. โอนย้ายสถานศึกษา

4. สําเร็จการศึกษา

5. ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก

6.  ไม่รักษาสภาพ

7.  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ

8. GPAX ไม่ถึง 1.50 (30-59 นก.)

9. GPAX ไม่ถึง 1.75 (60 นก. ขึน้ไป)



การพ้นจากสภาพนิสิต

10. ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

11. ต้องโทษโดยคาํพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จําคุก

12. ทุจริต ความประพฤตเิส่ือมเสียแก่มหาวทิยาลยั

และกระทาํรายการในระบบทะเบียนแทนบุคคลอ่ืน

(คืนสภาพได้เฉพาะข้อ 6 ไม่รักษาสภาพ)



การสําเร็จการศึกษา

1. ย่ืนขอสําเร็จการศึกษา

2. สอบผ่านทุกรายวชิาทีห่ลกัสูตรกาํหนด

3. GPAX 2.00

4. มเีวลาเรียน 3 ปี หรือ 2 ปี (เทยีบเข้า) หรือ 1 ปี (เทยีบโอน)

5. ไม่มหีนี/้ไม่ผดิวนัิยร้ายแรง



เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง

เกยีรตนิิยม



ปริญญาเกยีรตนิิยม

1. เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 (GPAX ไม่ตํา่กว่า 3.75 ขึน้ไป) ไม่เคย

สอบได้ D D+ F U หรือ R 

2. เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 (GPAX ไม่ตํา่กว่า 3.25-3.74) ไม่เคย

สอบได้ D D+ F U หรือ R 

3. นิสิตทีข่อเทยีบโอน นิสิตทีศึ่กษาในหลกัสูตรเทยีบเข้า หรือ

นิสิตทีย้่ายคณะ/ย้ายสาขา ไม่มสิีทธ์ิได้รับปริญญาเกยีรตนิิยม



เกยีรตบิัตรผู้มผีลการเรียนดี

1. ผู้มผีลการเรียนดเียีย่ม (GPAX ไม่ตํา่กว่า 3.75 ขึน้ไป) 

2. ผู้มผีลการเรียนด ี(GPAX ไม่ตํา่กว่า 3.25-3.74)

3. ต้องไม่เป็นนิสิตทีไ่ด้รับปริญญาเกยีรตนิิยม



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

พบคณะ/อาจารย์

ตรวจสอบรายวชิาที่จะต้องลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย  Internet

พมิพ์ใบชําระเงนิไปชําระตามช่องทางที่กองคลงัละพสัดุ

กาํหนด (ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วสิ หรือ Application)

ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบริการการศึกษา



การลงทะเบียนเรียนมี 3 ช่วง

ช่วงที ่1 การลงทะเบียนก่อนเปิดภาค    

การศึกษา  (เพิม่-ถอน วชิาเรียนได้)

ช่วงที ่2 การลงทะเบียนเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษา 

(เพิม่-ถอน วชิาเรียนได้)   

ช่วงที ่3 การลงทะเบียนเรียนช้า

(เพิม่-ถอน วชิาเรียนได้)   

(มีค่าปรับ 500 บาท)





การชําระเงนิเป็นไปตามระเบียบว่า

ด้วยการเรียกเกบ็เงนิค่าธรรมเนียม

การศึกษาฯ พ.ศ. 2560, 2561



วนัสุดท้ายของการชําระเงนิ

ค่าลงทะเบียนเรียน (โดยไม่มค่ีาปรับ)

31  กรกฎาคม 2564



วนัแรกของการชําระเงนิ

ค่าลงทะเบียนเรียน (มค่ีาปรับ)

5  สิงหาคม  2564



วนัยกเลกิรายการลงทะเบียนเรียน

14  สิงหาคม 2564



กาํหนดการรับบัตรประจาํตวันิสิต
(นิสิตดาํเนินการด้วยตนเองผ่าน SCB Easy App)

ขั้นตอนที ่1 เปิดบญัชี 0 บาท

ขั้นตอนที ่2 ดาวน์โหลด SCB Easy App

ขั้นตอนที ่ 3 ขอรับบตัร  (ธนาคารจะส่งบตัรภายใน 7 วนัทาํการ)

ขั้นตอนที ่ 4 เปิดใช้บตัร

ให้นิสิตดาํเนินการ ขั้นตอนที ่1-2 ด้วยตนเอง  ส่วนขั้นตอนที ่3 ให้นิสิต

ตรวจสอบข้อมูลจาก reg.msu.ac.th ขั้นตอนที ่4 ดาํเนินการเม่ือได้รับบตัร



ระบบบริการการศึกษา

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

ข้อมูลอ่ืนๆ ทางการศึกษา





เข้าสู่ระบบ





ลงทะเบยีนเรียน









ดูผลการลงทะเบยีนเรียน



ดูภาระค่าใช้จ่าย











เมนูบริการอ่ืน ๆ 















ออกจากระบบทุกคร้ัง



ปัญหาของนิสิต...



1. ชําระเงนิไม่ทนัตามกาํหนด

2. ยงัไม่ลงทะเบียนเรียน

3. พ้นสภาพนิสิตเน่ืองจากไม่ลงทะเบียนเรียน

หรือรักษาสภาพนิสิต



4. ไม่ตรวจสอบโครงสร้างหลกัสูตร

5. ไม่ทราบว่าจะตดิต่อใคร หรืออย่างไร

6. ไม่ศึกษาปฏิทนิการศึกษาและเอกสาร

ทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องในระดบั   

บัณฑติศึกษา



http://regpr.msu.ac.th

http://reg.msu.ac.th

การตดิต่อกองทะเบียนและประมวลผล



โทรศัพท์ 043-719888-89

063-8273667

080-3237706

โทรสาร 043-719890





ตอบข้อสงสัย
1. จํานวนหน่วยกติทีล่งได้ เทอมปกติ (1-2) ลงได้ขั้นตํ่า 9 นก. สูงสุด 22 นก. 

ขอเพิม่ได้โดยคาํร้องออนไลน์ได้ 3 นก. รวม 25 นก. หากเกนิ  25 นก. 

ต้องบันทกึขอกรณพีเิศษ (ภาคเรียนฤดูร้อน ลงได้ขั้นตํ่า 3 นก. สูงสุด 15 นก. 

ขอเพิม่ได้ 3 นก. รวมเป็น 18 นก. ทั้งนี ้หากเกนิ 18 นก. บันทกึกรณพีเิศษ

เช่นกนั)

2.  สัญญาณอนัตราย  GPAX ของนิสิต จะพ้นสภาพเม่ือ

GPAX ไม่ถึง 1.50 (30-59 นก.)

GPAX ไม่ถึง 1.75 (60 นก. ขึน้ไป)

3.  หากนิสิตติด D D+ F U R จะไม่ได้เกยีรตินิยม แต่จะได้รับ เกยีรติบัตรผู้มี

ผลการเรียนดีหรือดีเยีย่มแทน



4.  ปฏิทนิการศึกษา คู่มือนิสิตระดบัปริญญาตรี และคู่มือ

หลกัสูตรอาจารย์ทีป่รึกษาควรดาวน์โหลดหรือเกบ็ไว้ควบคู่กนั

ในการให้คาํปรึกษานิสิต นิสิตจะสอบถามมาก ดงันี้

4.1 การลงทะเบียนเรียน

4.2 การชําระเงนิ

4.3 การเทยีบโอน

4.4 การย้ายคณะ/ย้ายสาขา

4.5 การแก้ไขเกรด

4.6 การสําเร็จการศึกษา



5.  เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึงเหรียญทอง  จะพจิารณาให้คณะละ  

1  คน  โดยเป็นคนทีไ่ด้ลาํดบัที ่1 ของกลุ่มเกยีรตนิิยมอนัดบั  1 

หาก GPAX เท่ากนัหลายคน จะพจิารณาจนถึงทศนิยม

ตาํแหน่งที ่ 4  หากยงัเท่ากนัจะพจิารณาจาก GPAX วชิาเอก

บังคบัหรือวชิาเอก

6.  การรีเกรด  ทาํได้เกรด F D D+ เท่าน้ัน หากเรียนตวัใหม่ได้

เกรดทีสู่งกว่าเดมิ F D D+ จะเป็น R ส่งผลให้ GPAX สูงขึน้

7.  เรียนครบ 3 ปี เกบ็หน่วยกติครบ  สามารถย่ืนคาํร้อง

ขอสําเร็จการศึกษาได้ 
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