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วิสัยทัศน ์ : ศูนย์บรกิารการศึกษาเป็นศนูย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลทีม่ีคุณภาพ  
และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
คําอธิบาย  ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน   
การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นําด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
ท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับระดับสากล 

ภารกิจ  : 1. ให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ  
การจดัสอบ การประมวลผลการศกึษา การสําเร็จการศกึษา การวิเคราะหแ์ละพัฒนา
ระบบทะเบียนและประมวลผล 

2. พัฒนางานบริการเพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

หน้าที่ในแต่ละฝ่าย 
 

ฝ่ายรับนักศึกษา  :  รับสมัครนักศึกษาทุกระดับ  คัดเลือกนักศึกษา ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา :  รับลงทะเบียนนักศึกษา (เพ่ิม ลด ถอน)  ทะเบียนประวัตินักศึกษา  มาตรฐาน
การศึกษา 

ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ  :  จัดตารางสอนตารางสอบ จัดสอบ  บริการการใช้ห้องเรียน   
ฝายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต  :  ประมวลผลการศึกษา สําเร็จการศึกษา ออกเอกสารการศึกษา      

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบวุฒ ิ

ฝ่ายวเิคราะห์และพัฒนาระบบ  :  งานพัฒนาโปรแกรมและงานสนับสนุนการใช้ระบบทะเบียนและประเมินผล  
งานบริหารจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา  บริการส่ง SMS 

    ฝ่ายธรุการ  :   สารบรรณ การเงิน งบประมาณ พัสดุ งานบริหารคุณภาพ ประสานงานท่ัวไป 
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                                             ฝ่ายรับนักศึกษา  
 

มีภารกิจเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาทุกระดับ คัดเลือกนักศึกษา ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา และอ่ืน ๆ  
 

Re-entry คําถามท่ีถูกถามบ่อย 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ 

ตอบ ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี และต้องไม่มีโทษวินัยนักศึกษาในภาค             
ท่ีจะเข้าศึกษา 

2. รายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรเก่า สามารถเทียบโอนได้หรือไม่ 
ตอบ  สามารถเทียบโอนได้ กรณีดังนี ้
  1) ถ้ารายวิชานั้นอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ด้วย 
  2) กรณีชื่อวิชาเดียวกันแต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน ให้เขียนรหัสวิชาใหม่ลงในใบคําร้องขอ 
   เทียบโอนรายวิชา Reentry 

3) หน่วยกิตของรหัสวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรเก่า ต้องไม่ต่ํากว่า หน่วยกิตของรหัสวิชาท่ีอยู ่  
 ในหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลจากฝ่ายประมวลผลฯ) 

3. รายวิชาไหนบ้างท่ีสามารถเทียบโอนได้ 
ตอบ  รายวิชาท่ีมีผลการเรียน C ข้ึนไป และต้องเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชา 

ท่ีได้รับพิจารณาเข้าศึกษาด้วย 

4. นักศึกษาท่ีสังกัดหลักสูตรเก่า เม่ือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะสังกัดหลักสูตรปีพ.ศ.ใด 
ตอบ  ข้ึนอยู่ท่ีสํานักวิชาจะเป็นผู้พิจารณา 

5. นักศึกษาท่ีเคยขอกลับเข้าศึกษาใหม่มาแล้ว จะสามารถสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ 
ตอบ  ต้องดูท่ีแนวปฏิบัติของแต่ละสํานักวิชา  โดยปัจจุบันนี้ทุกสํานักวิชาจะไม่รับผู้ท่ีเคยผ่านการ

คัดเลือกกลับเข้าศึกษาใหม่ ยกเว้น สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ยังรับนักศึกษาท่ีไม่เคยได้รับ
การคัดเลือกให้กลับเข้าศึกษาใหม่ในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมาก่อน 

หมายเหตุ 
1. คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาของ Re-entry ไม่ต้องใส่เลขประจําตัวนักศึกษาเก่ามา 

2. หากสํานักวิชาใด ส่งผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง Fax หรือ E-mail มาแล้ว ให้รีบส่งเอกสารชุดคําร้อง     

การสมัคร ให้ฝ่ายรับนักศึกษาทันที เพ่ือจะได้ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด ู    

พร้อมกับผลประกาศทาง Internet 

3. ใบคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา Re-entry หากรายวิชาใด ผู้สมัครไม่ได้เลือกรายวิชาขอเทียบโอน สํานัก

วิชาไม่ต้องเลือกให้ เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน (หากผู้สมัครต้องการเทียบโอนรายวิชาเพ่ิม 

สามารถเทียบโอนได้ภายในระยะเวลาเพ่ิมรายวิชาตามปฏิทินการศึกษา)  
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4. กําหนดการส่งผลการคัดเลือกขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 2 สัปดาห ์

5. เริ่มรับสมัคร และสิ้นสุดการรับสมัคร คือ วันแรกของการเปิดภาคการศึกษา ถึง 30 วันก่อนเปิดภาค

การศึกษาถัดไป 

**เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบคือ คุณวลัยพร  ขันตะคุ  โทรศัพท์ 3025 
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งานรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ศบก. จัดทําปฏิทินการรับนักศึกษา 

ศบก. สํารวจข้อมลูการรับนักศึกษาจากสํานักวิชา 

ศบก. จัดทําประกาศรับสมัครและประชาสมัพันธ์การรับนักศึกษา 

สํานักวิชาทําการคัดเลือกนักศึกษา 

จัดทําประกาศผูผ้่านการคัดเลือกและประกาศทางเวปไซต ์

รับรายงานตัวและรับเอกสารนักศกึษาใหม ่
 

ศบก. รวบรวมใบสมัครส่งให้สํานักวิชา 
 

สํานักวิชาจัดทําประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบฯ ส่งให้ ศบก. 

สํานักวิชาส่งผลการคดัเลือกให้ ศบก. 

ศบก. รับใบสมัคร และรับเงินค่าสมัคร (ตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องตน้) 

ศบก. นําประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบฯ ข้ึนเวปไซต ์
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การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. การรับนักศึกษาเพิ่มเติมหลังการปิดรับสมัครรอบปกต ิ  
สํานักวิชาสามารถรับนักศึกษาเพ่ิมเติมได้อีกหลังการปิดรับสมัครรอบปรกติ  โดยทําหนังสือขอขยาย

เวลาการรับสมัคร  หรือแจ้งให้ ศบก. รับสมัครเพ่ิมเติม  โดยดําเนินการดังนี ้
 

- กรณีรับสมัครเพ่ิมเติม  แต่ยังไม่ได้มีการคัดเลือกนักศึกษารอบปรกติ ให้ทําการคัดเลือกและส่งผลการ
คัดเลือกมาพร้อมกับนักศึกษารอบปรกติ  และข้ึนทะเบียนนักศึกษาพร้อมนักศึกษาท่ีผ่านการ
คัดเลือกรอบปรกต ิ
 

- กรณีท่ีดําเนินการคัดเลือก  ภายหลังท่ีมีการประกาศผลการคัดเลือกรอบปรกติไปแล้ว  ให้ส่งผลเป็น
กรณีพิเศษ  โดยสามารถทําได้จนถึงวันเปิดภาคการศึกษา  เนื่องจากนักศึกษายังสามารถลงทะเบียน
เรียนได ้
 

2. การแจ้งผลการคัดเลือก  กรณีรับนักศึกษาทดลองศึกษา 
- กรณีรับนักศึกษาทดลองศึกษา  ถ้าต้องการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในเรียนวิชาท่ีต้องการให้

ทดลองศึกษา   ให้ระบุเงื่อนไขลงในช่องหมายเหตุ  เช่น รับเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา โดยต้องสอบ
ให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษร B ข้ึนไปในรายวิชา 115701 Cellular and Molecular Biology   
 

- กรณีไม่มีการกําหนดรายวิชาลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาลงทะเบียน  ให้ใส่เงื่อนไขตามข้อบังคับฯ 
ช้อ 10.2  เช่น  รับเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา  โดยต้องสอบได้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 1/2557  และมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า  3.00 ทุกรายวิชา 
 

 

 

**เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบคือ คุณรัตนา  แจ่มจํารูญ   โทรศัพท์ 3026 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

                                         ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  
 

มีภารกิจเก่ียวกับการรับลงทะเบียนนักศึกษา  (เพ่ิม ลด ถอน) ทะเบียนประวัตินักศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา และอ่ืน ๆ  

 

1.  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาผิดโครงสร้างหลักสูตร  
 สาเหตเุกิดจากสาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตรเก่า – ใหม่   และใช้รหัสวิชาเดียวกันแตแ่ตกต่างกัน เช่น 
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต  เงื่อนไขวิชาบังคับก่อน  เป็นต้น  ทําให้รายวิชานั้นต้องแยกเป็น Version  เพ่ือไม่ให้
กระทบกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ียังใช้โครงสร้างหลักสูตรเก่าอยู่ 

     ตัวอย่าง 
 

รหัสวิชาเหมือนกัน  แต่ต่างกันที่ชื่อวิชา ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาอังกฤษ ชื่อวิชาไทย หน่วยกิต เง่ือนไข หลักสูตร 

103744_1 FINANCIAL TIME SERIES  อนุกรมเวลาเชิงการเงิน 4 (4-0-12) โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

หลักสูตร 41 

103744_2 RISK  MANAGEMENT การจัดการความเสี่ยง 4 (4-0-12) โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

หลักสูตร 56 

114104_1 SKILLS AND SPORTS 
SCIENCE OF TRACK 
ATHLETIC 

ทักษะและวิทยาศาสตร์การ
กีฬากรีฑาประเภทลู ่

3 (1-6-2) ไม่ม ี หลักสูตร 49 

114104_2 SKILLS  AND  SPORTS  
SCIENCE  OF  TRACK  AND  
FIELD 

ทักษะและวิทยาศาสตร์การ
กีฬากรีฑาประเภทลูแ่ละลาน 

3 (1-6-2) ไม่ม ี หลักสูตร 55 

 

รหัสวิชาเหมือนกัน ชื่อวิชาเหมือนกัน แต่ต่างกันที่เงื่อนไขวชิาบังคับก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาอังกฤษ ชื่อวิชาไทย หน่วยกิต เง่ือนไข หลักสูตร 

102765_1 CRYSTALLOGRAPHY ผลกึศาสตร์ 3 (3-0-9) 102764 
INTRODUCTION TO 
SOLID STATE 
STRUCTURE หรือโดย
ความเห็นชอบของ
สาขาวิชาฯ 

หลักสูตร 51 

102765_2 CRYSTALLOGRAPHY ผลกึศาสตร์ 3 (3-0-9) โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

หลักสูตร 56 
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รหัสวิชาเหมือนกัน  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เหมือนกัน ต่างกันทีช่ื่อวิชาภาษาไทย และจํานวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชาอังกฤษ ชื่อวิชาไทย หน่วยกิต เง่ือนไข หลักสูตร 

104601_1   ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT   

การประเมินผลกระทบ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 104600-1:ADVANCED 
ENVIRONMENTAL 
BIOLOGY หรือโดย
ความเห็นชอบสาขาวิชา 

หลักสูตร 41 

104601_2 ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT 

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 104600-1:ADVANCED 
ENVIRONMENTAL 
BIOLOGY หรือโดย
ความเห็นชอบสาขาวิชา 

หลักสูตร 51 

104601_3 ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT 

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) ไม่ม ี  หลักสูตร 55 

 

รหัสวิชาเหมือนกัน ชื่อวิชาเหมือนกัน ต่างกันที ่ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน) 
และเงื่อนไขวิชาบงัคับก่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาอังกฤษ ชื่อวิชาไทย หน่วยกิต เง่ือนไขวิชาบังคับก่อน หลักสูตร 

105621_1  QUANTUM THEORY I  ทฤษฎีควอนตัม 1 5(5-0-10) ไม่ม ี หลักสูตร 41 
105621_2  QUANTUM THEORY I  ทฤษฎีควอนตัม 1 4(4-0-8) โดยความเห็นชอบของ

สาขาวิชาฯ 
หลักสูตร 48,55 

 

วิธีป้องกัน 
1. สาขาวิชาตรวจสอบการเปิดรายวิชาครบถ้วนท้ังหลักสูตรเก่า – ใหม่ หรือไม่ 

 

 
2. การเปิดรายวิชาควรเปิดควบคู่กันท้ังหลักสูตรเก่า – ใหม่  แต่ต้องดูด้วยว่ารายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตร

เก่านั้นยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่หรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเปิดรายวิชานั้น เพ่ือป้องกันการ

ลงทะเบียนเรียนผิด 

3. สาขาวิชาควรแนะนํานักศึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง  ให้นักศึกษาตรวจสอบว่าเป็นรายวิชาใน

โครงสร้างหลักสูตรท่ีจะต้องเรียนหรือไม่   สามารถตรวจสอบรายวิชา โดยเข้าไปท่ี 

http://reg.sut.ac.th  เลือกเมนู หลักสูตรท่ีเปิดสอน  หรือดูจากคู่มือหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

หากไม่พบรายวิชาในโครงสร้างท่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อสอบถามท่ีสาขาวิชาก่อนเพ่ือจะได้

ลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้อง 

4. การลงทะเบียนหากนักศึกษาลงไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  ระบบทะเบียนฯ จะแสดง Pop up 

“วิชาไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร โปรดตรวจสอบอาจมีผลกับการจบการศึกษา” แจ้งเตือน

นักศึกษาก่อนกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 

หลักสูตร��..... 
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2. นักศึกษาลงทะเบียนผิดรายวิชาดําเนินการอย่างไร 

� นักศึกษาลงทะเบียนผิดเอง :   นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่  +  ชําระค่าลงทะเบียนเรียน 

� กรณีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนแล้ว :  ให้สาขาวิชาจัดทําบันทึกข้อความผ่านความเห็นของ    

อาจารย์ท่ีปรึกษา �  อาจารย์ผู้สอน �  และคณะกรรมการประจําสํานักวิชาให้ความเห็นชอบ

ก่อนเสนอ � สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณา  และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วส่งศูนย์บริการการศึกษา 

� กรณีรายวิชาท่ียังไม่มีผลการเรียน  :   ให้นักศึกษาทําบันทึกข้อความโดยผ่านความเห็นของ   

อาจารย์ท่ีปรึกษา �  อาจารย์ผู้สอน �   และเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณา  

และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วส่งศูนย์บริการการศึกษา 

3. การลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีเง่ือนไขบังคับก่อน 
1. ตามหลักสูตรถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขบังคับก่อน  ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ เช่น 
534205  Rock and Fluid Properties วิชาบังคับก่อน : 102111 105101 534200   

2. รายวิชาท่ีมีเงื่อนไขต้องเรียนควบคู่กัน  ถ้ามีการถอนรายวิชาต้องถอนท้ัง 2 รายวิชา ได้แก่  รายวิชา
ทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติการ ยกเว้น ฟิสิกส์, เคมี 

3. นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ ท้ัง ๆ  ท่ีผ่านวิชาบังคับ
ก่อนแล้ว จากการตรวจสอบพบว่านักศึกษาเคยเรียนผ่านมาแล้วจริงในรหัสนักศึกษาเดิม แต่ไม่สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตมาได้เนื่องจากระดับคะแนนท่ีได้รับต่ํากว่า C  กรณีนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

4. การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ ์ นักศึกษาไม่ทราบว่าสามารถลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
1. ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน  3  หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  ถ้าได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว ไม่เกิน  15  หน่วยกิต/ภาคการศึกษา 

2. การอนุมัติโครงร่างควรดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้า ไม่เกิน  3  สัปดาห์นับจากเปิดภาค 
5. การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  การขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน  การขอแบ่งชําระเงินของหลักสูตร

นอกเวลา แตกต่างกันอย่างไร   

1. การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามกําหนดของมหาวิทยาลัย  ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ฯ  กรุงไทย  

กสิกรไทย 

2. การขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน  หากนักศึกษายังไม่พร้อมชําระค่าลงทะเบียน   ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียน

เพ่ือขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยให้ผ่อนผันได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์   

ไม่มีค่าปรับ 

**สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาท่ีคณาจารย์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้

แนบหลักฐานแบบเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนด้วย    ถ้ายังไม่มีการประกาศทุนให้ยื่นผ่อนผัน

ต่อเนื่องทุก 4 สัปดาห์  (ยกเว้นทุนจากต้นสังกัด) 
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3. การขอแบ่งชําระเงินของหลักสูตรนอกเวลา (เมคคาทรอนิกส์  การจัดการพลังงาน  บริหารงานก่อสร้าง)  

จะแบ่งชําระ 3 งวด ตามปฏิทินกําหนดการชําระเงินในแต่ละภาค 

         ท้ัง 3 กรณีนี้ให้ดําเนินการภายใน 11 วันนับจากเปิดภาค 

6. สํานักวิชาแจ้งเปลี่ยนแปลงการสังกัดหลักสูตรของนักศึกษา เช่น นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่          

(Re-entry) จะดําเนินการอย่างไร  

� ควรให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเข้าเพราะจะกระทบกับการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน  กรณีท่ี

มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาก่อนส่งให้

ศูนย์ฯ 

7. การลาพักการศึกษา     

1. นักศึกษายื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10  กรณีต่อไปนี้  ถูกเกณฑ์ทหาร  ได้รับทุนซึ่ง

มหาวิทยาลัยสนับสนุน มีความจําเป็นส่วนตัว  เช่น ป่วย   

2. ข้ันตอนการพิจารณา 

� นักศึกษาท่ียังไม่สังกัดสาขาวิชา  :  อาจารย์ท่ีปรึกษา ���� คณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ี

นักศึกษาสังกัด 

� นักศึกษาท่ีสังกัดสาขาวิชา  :  อาจารย์ท่ีปรึกษา � หัวหน้าสาขาวิชา  

หากนักศึกษามีความจําเป็นต้องลาพักการศึกษาหลังสัปดาห์ท่ี  10  ต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

3. การลาพักไม่เกิน  2  ภาคการศึกษา (นับรวมระยะเวลาการศึกษาด้วย) 

4. การชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ นักศึกษาท่ีลาพัก

การศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 จะต้องชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  

8. การลาออก   

1. นักศึกษาท่ีไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาให้ยื่นคําร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

ให้ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ����  คณบดีสํานักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

2. ย่ืนคําร้องภายใน  11  วัน นับจากเปิดภาค ����    ไม่ต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียน 

                  หลัง  11  วัน                     ����    ชําระค่าลงทะเบียนเรียน 

9. นักศึกษารักษาสถานภาพกรณีใดบ้าง 

1. ลงทะเบียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่จบ 

2. รอ Defense  วิทยานิพนธ์ 

3. ส่งเล่มแล้ว  แต่จบในภาคถัดไป 
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4. ไม่ได้แจ้งจบในภาคการศึกษานั้น 

ย่ืนคําร้องภายใน 10 วันนับจากเปิดภาค  พร้อมแนบใบตรวจสอบจบ 

10. การจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง  และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. เม่ือมีการจัดทําคําสั่ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ส่งสําเนาคําสั่ง/เปลี่ยนแปลงให้ศูนย์ทราบด้วย 

2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาให้จัดทําคําสั่งเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 

3. กรณีนักศึกษาย้ายสาขา  เลือกสาขา  ให้ส่งคําสั่งมาพร้อมกับผลการพิจารณา 
11. มีหลักเกณฑ์การคนืเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนอย่างไรบ้าง 

1. นักศึกษาท่ีขอลดรายวิชา/ลดหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนภายใน 5 วันแรกของภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาท่ีขอลด  แต่นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการดําเนินการครั้งละ  50  บาท 

2. นักศึกษาท่ีต้องลดรายวิชา/ลดหน่วยกิตท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัย  เช่น  มีประกาศปิดรายวิชา  ปิดกลุ่มเรียนและนักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้      
มีประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน/เวลาสอบ และลงทะเบียนล่วงหน้าโดยท่ียังไม่ทราบผลการเรียน      
เป็นต้น  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนของรายวิชาท่ีลดให้เต็มจํานวน 
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12. ปัญหาท่ีพบบ่อย? 
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ได้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาได้มาสอบถามท่ีเคาน์เตอร์ และนํามา

ประมวลเป็นข้อคําถาม – ตอบ  ไว้ท่ี website ระบบทะเบียนและประมวลผล  http://reg.sut.ac.th       
ในเมนู FA&Q ถาม – ตอบ บ่อย ดังนี้ 
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จะปรากฏรายละเอียดคําถามท่ีถามบ่อย  ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.  การ  Download  แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา  สามารถ Dowload ได้ท่ี Website  

 http://www.reg.sut.ac.th   
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จะปรากฏรายละเอียดแบบฟอร์มสําหรับนักศึกษา  ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดต่อประสานงานกับฝ่ายทะเบียนนักศึกษา : 
 การลงทะเบียนเรียน    คุณอภิญญา   ลิ้มสุวัฒน ์ โทรศัพท์  3017 
    อาจารย์ท่ีปรึกษา การย้ายสาขา   คุณเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์  โทรศัพท์  3094 
 การลาพัก ลาออก รักษาสถานภาพนักศึกษา คุณจินตนา  สินใหม่  โทรศัพท์  3094 
 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์   คุณนฤมล ศรีพนม  โทรศัพท์  3016 
 การลงทะเบียนสหกิจศึกษา   คุณเศวตฤกษ์  เสนาะเสียง โทรศัพท์  3017 
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                                         ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 
 

มีภารกิจเก่ียวกับการจัดตารางสอนตารางสอบ จัดสอบ การให้บริการการใช้ห้องเรียน  และอ่ืน ๆ  
 

การจัดตารางสอนตารางสอบ 
เกณฑ์ในการจัดตารางสอน 
1. ศูนย์ฯ จัดรายวิชาตามแผนของชั้นปีท่ี 1 ท้ังหมด รายวิชาท่ีใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ lab 1-8, 

CAD/CAM 

2. ศูนย์ฯ จัดรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีเรียนร่วมกันตั้งแต่ 2 หลักสูตรข้ึนไป 

3. รายวิชาท่ีเหลือ ให้สาขาวิชาท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรจัด หากเป็นวิชาท่ีสอนโดยสาขาวิชาอ่ืน ให้สาขาวิชา

เจ้าของหลักสูตรเป็นผู้ประสานกับสาขาวิชานั้นโดยตรง 

4. จัดเรียนในช่วงเวลา จ.-พฤ. 08.00-17.00 น. ศ. 08.00-15.00 น. ยกเว้นวิชาท่ีมีข้อจํากัดเรื่องห้องปฏิบัติการ

ให้สอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น. ได ้

ข้ันตอนการจัดการข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอน 
1. มีการสํารวจรอบใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ประมาณต้นภาคการศึกษาท่ี 3 ของทุกปีการศึกษา 

2. สาขาวิชายืนยัน/ปรับปรุง/เพ่ิมเติมรายวิชาท่ีเปิด ทุกภาค  

3. ศูนย์ฯ จัดตารางสอน 

4. คณะทํางานฯ ตรวจสอบและจัดตารางสอนเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชา 

5. ศูนย์ฯ บันทึกรายวิชาทีเปิดเพ่ิม 

6. ศูนย์ฯ จัดตารางสอบ 

7. สาขาวิชาตรวจสอบตารางสอบ 

8. ศูนย์ฯ จัดห้องเรียน: จัดห้องให้รายวิชาตามแผนการเรียนก่อน หลังจากนั้นจัดห้องตามสาขาวิชาโดยจัด

ตามลําดับท่ีศูนย์ฯ ได้รับตารางสอนกลับคืน 

9. นักศึกษาลงทะเบียน 

10. แจ้งเปิดรายวิชาเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนเวลาสอบ ให้มีบันทึกข้อความเปิดเพ่ิมและใช้แบบฟอร์ม

เปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอบ 

ข้ันตอนในการจัดตารางสอน 
1. รายวิชาท่ีเรียนร่วมกันมากท่ีต้องใช้ห้อง 1500 ท่ีนั่ง  

2. รายวิชาชั้นปีท่ี 1 

3. รายวิชาท่ีใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, วิชาปฏิบัติพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 

4. รายวิชาภาษาอังกฤษ 

5. รายวิชาปี 2,3,4 ตามลําดับ โดยจัดวิชาท่ีเรียนร่วมกันมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด 
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ปฏิทินการจัดตารางสอนตารางสอบ 
 

กิจกรรม สัปดาห์ท่ี 
1. สํารวจรายวิชาท่ีเปิดสอน 3-4 

2. สํานักวิชาปรับปรุงรายวิชาท่ีแจ้งเปิดผ่าน web 3-4 

3. ตรวจสอบรายวิชาท่ีแจ้งเปิดตามแผน 5-6 

4. จัดตารางสอน 7-9 

5. บันทึกเวลาเรียนและห้องเรียนตามตารางสอนในข้อ 4 และจัดตารางสอบ 10 

6. พิมพ์ตารางสอนตามสาขาและส่งตารางสอนให้สาขาวิชาตรวจสอบ 11 

7. สาขาวิชาจัดตารางสอนวิชาท่ีเรียนเฉพาะของสาขาและยืนยันรายวิชา      
ท่ีเปิดสอน 

11-12 

8. จัดห้องเรียนในรายวิชามีการปรับปรุงเวลาและเปิดเพ่ิม, จัดตารางสอบ
รายวิชาท่ีเปิดเพ่ิม 

13-14 

 

การจัดตารางสอบ 
เกณฑ์ในการจัดตารางสอบ 
1. จัดสอบประจําภาค 8 วัน 16 คาบ จัดสอบกลางภาค 5 วัน 15 คาบ วันละ 3 ช่วงเวลา 
2. วิชาตามแผนการศึกษาต้องไม่ซ้ําซ้อนกัน 
3. พยายามกระจายให้นักศึกษาสอบวันเว้นวัน 
4. วิชาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 พยายามให้สอบวันละ 1 วิชา 
5. วิชาท่ีประเภทอัตนัย จัดให้สอบวันแรก ๆ วิชาท่ีปรนัย จัดวันหลัง ๆ 
6. ศูนย์ฯ ไม่จัดสอบในตารางให้ในรายวิชาดังต่อไปนี้ วิชาปฏิบัติการ (ยกเว้นวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนจํานวน

มาก) วิชาสัมมนา โครงการ หัวข้อปัญหาพิเศษ  สหกิจศึกษา และวิชาท่ีไม่เคยมีประวัติในการจัดสอบ  
7. จํานวนนักศึกษาท่ีสามารถจัดสอบได้สูงสุดในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน 3,800 คน  
8. ชุดวิชาของการสอบกลางภาคในแต่ละคาบจัดให้สอดคล้องกับชุดวิชาในการสอบแต่ละคาบของการสอบ

ประจําภาค  
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การให้บริการจองห้องเรียน 
ช่วงเวลาการจอง 
1. เปิดจอง Online ท่ี  http://reg.sut.ac.th หลังวันเพ่ิมวันสุดท้ายถึงวันสุดท้ายการเรยีนการสอนของแต่ละ

ภาคการศึกษา 

2. จองผ่านโทรศัพท์/ด้วยตนเองในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถจอง Online ในข้อ 1 

เง่ือนไขการใช้บริการ 
1. จอง Online สามารถจองได้ถึงเวลา 15.30  น. แต่หากต้องการใช้ห้องในวันนั้นให้ติดต่อจองห้องผ่านทาง

โทรศัพท์ได้ 

2. ห้อง 1500 ท่ีนั่ง และห้อง 600  ท่ีนั่ง ไม่สามารถจอง Online ได้ ให้โทรจองทางโทรศัพท์/ด้วยตนเอง 

3. การจองห้องเรียนท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนอกเวลาทําการให้ส่งแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนท่ีมี

หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้วไปยังศูนย์บริการการศึกษาก่อนใช้งาน โดยผู้จอง online สามารถพิมพ์

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนจากระบบจองห้องเรียนทางinternet ได้เลย สําหรับผู้ท่ีไม่ได้จอง online ให ้

Download แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนได้ท่ี website ของศูนย์บริการการศึกษา 

http://www.sut.ac.th/ces/ เลอืกแบบฟอร์มท่ัวไป�แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 

4. กรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้ห้องเรียนทุกกรณีโทรแจ้งฝ่ายตารางสอนตารางสอบท่ีเบอร์ 3022-3   
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               ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ  

ระยะเวลา รายละเอียด Flowchart 

สัปดาห์ท่ี 1 – 2 
ศบก. จัดร่างห้องสอบเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการสอบ

กลางภาค 

 

สัปดาห์ท่ี 2 

1. สํารวจความต้องการจดัสอบกลางภาค (เฉพาะกลางภาค)  
2. ขอรายละเอียดการจัดสอบ เปิดใหอ้าจารย์/เจ้าหน้าท่ี

สํานักวิชากรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจดัสอบผ่านทาง 
http://reg.sut.ac.th 

 

สัปดาห์ท่ี 3  

3. สํานักวิชาส่งคืนแบบยืนยันการจัดสอบกลางภาค 
4. สํานักวิชากรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจดัสอบแล้วเสร็จ  
5. ขอรายช่ืออาจารย์เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะทํางานผลิตสําเนา

แบบทดสอบ+ตารางการผลติสําเนาแบบทดสอบ 
6. คํานวณกรรมการคุมสอบเสนอขอความเห็นชอบ

อธิการบด ี
7. ขอรายช่ือกรรมการคุมสอบ+แบบแจ้งรายช่ืออาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

สัปดาห์ท่ี 4 

8. สํานักวิชาส่งคืนรายช่ือคณะทํางานผลิตสําเนา
แบบทดสอบ 

9. สํานักวิชาส่งคืนรายช่ือกรรมการคมุสอบพร้อมแบบยืนยัน 
10. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจากข้อ 9 ก่อนทําคําสั่ง

แต่งตั้ง 
11. ศบก. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการผลิตสําเนาแบบทดสอบ

เสนอผู้บริหารลงนาม และแจ้งเวียนคําสั่งส่งให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

 

สัปดาห์ท่ี 5 

12. ศบก. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบเสนอผู้บริหาร
ลงนาม 

13.  จัดห้องสอบในระบบ 
14.  พิมพ์ใบลงลายมือช่ือกรรมการคมุสอบ 
15.  ประกาศห้องสอบทาง Website 
16.  จัดทํา data ซองข้อสอบ และซองกระดาษคําตอบ 
17.  พิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ และซองกระดาษคําตอบ 
18.  ส่งซองข้อสอบให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

สัปดาห์ท่ี 5 – 6 ผลิตสําเนาแบบทดสอบกลางภาค  

สัปดาห์ท่ี 7 การสอบกลางภาค  

ศบก.จัดร่างห้องสอบ 

- สํารวจความตอ้งการจัดสอบกลางภาค 

(แบบยืนยันการจัดสอบกลางภาค)  

- กรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ 

สอบกลางภาค 

- ส่งคืนแบบยืนยันการจัดสอบ  

- กรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ

แล้วเสร็จส่งคืน ศบก. 

- ขอรายชื่ออาจารย์เพื่อแต่งต้ัง

คณะทํางานผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

- ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ 

- ส่งคืนรายชื่ออาจารย์เพื่อแต่งตั้ง

คณะทํางานผลิตสําเนาแบบทดสอบ  

- ส่งคืนรายชื่อกรรมการคุมสอบ 

ผลิตสําเนาแบบทดสอบกลางภาค 
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ระยะเวลา รายละเอียด Flowchart 

สัปดาห์ท่ี 8 

19. สรุปผลการดําเนินการสอบกลางภาค 
20. ศบก.จัดร่างห้องสอบเพ่ือเตรยีมพร้อมสําหรับการสอบ

ประจําภาค 
21. เปิดใหอ้าจารย์/เจ้าหน้าท่ีสาํนักวิชากรอกแบบแจ้ง

รายละเอียดการจดัสอบผ่านทาง http://reg.sut.ac.th 
22. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ EPT 
 

 

สัปดาห์ท่ี 9 

23. สํานักวิชากรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจดัสอบแล้ว
เสร็จ  

24. ขอรายช่ืออาจารย์เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะทํางานผลิตสําเนา
แบบทดสอบ+ตารางการผลติสําเนาแบบทดสอบ 

25. ขอรายช่ือกรรมการคุมสอบ+แบบแจ้งรายช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

สัปดาห์ท่ี 10 

26. สํานักวิชาส่งคืนรายช่ือคณะทํางานผลิตสําเนา
แบบทดสอบ 

27. สํานักวิชาส่งคืนรายช่ือกรรมการคมุสอบพร้อมแบบ
ยืนยัน 

28. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจากข้อ 27 ก่อนทําคําสั่ง
แต่งตั้ง 

29. ศบก. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการผลิตสําเนา
แบบทดสอบเสนอผู้บริหารลงนาม และแจ้งเวียนคําสั่งส่ง
ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

สัปดาห์ท่ี 11 

30. ศบก. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบเสนอผู้บริหาร
ลงนาม 

31. จัดห้องสอบในระบบ 
32. พิมพ์ใบลงลายมือช่ือกรรมการคุมสอบ 
33. ประกาศห้องสอบทาง Website 
34. จัดทํา data ซองข้อสอบ และซองกระดาษคําตอบ 
35. พิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ และซองกระดาษคําตอบ 
36. ส่งซองข้อสอบให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

สัปดาห์ท่ี 11 – 
12 

ผลิตสําเนาแบบทดสอบประจาํภาค 
 

สัปดาห์ท่ี 13 - 14 การสอบประจําภาค 
 

สัปดาห์ท่ี 14 - 15 37. สรุปผลดําเนินการสอบประจําภาค  
สรุปผลดําเนินการสอบ 

- กรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ

แล้วเสร็จส่งคืน ศบก. 

- ขอรายชื่ออาจารย์เพื่อแต่งต้ัง

คณะทํางานผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

- ขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ 

- กรอกแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ

แล้วเสร็จส่งคืน ศบก. 

 

- ส่งคืนรายชื่ออาจารย์เพื่อแต่งตั้ง

คณะทํางานผลิตสําเนาแบบทดสอบ  

- ส่งคืนรายชื่อกรรมการคุมสอบ 

ผลิตสําเนาแบบทดสอบประจําภาค 

สอบประจําภาค 
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การจัดสอบ 
1.  การสํารวจความต้องการจัดสอบ  

1.1 แบบยืนยันการจัดสอบ ศบก.จะส่งแบบยืนยันการจัดสอบเฉพาะการสอบกลางภาคเท่านั้น หากรายวิชา  
ใดไม่ต้องการจัดสอบให้แจ้งในแบบยืนยันการจัดสอบ เพ่ือจัดสอบนอกตาราง (จัดสอบเอง)  

1.2  แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ ข้อมูลท่ีแต่ละรายวิชากรอกให้ ศบก. นั้น จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 
ส่วนได้แก่ 
1.2.1 รายละเอียดข้อมูลการผลิตสําเนาแบบทดสอบ ได้แก่ การจัดทําสําเนา (ให้ศูนย์บรรณสารฯ ผลิต 

หรืออาจารย์ผู้สอนผลิตเอง) จํานวนหน้า วิธีการเย็บต้นฉบับข้อสอบ  
1.2.2 กระบวนการจัดเตรียมสําหรับการสอบ เช่น ประเภทข้อสอบ(ปรนัย/อัตนัย) เวลาสอบ อุปกรณ์

อนุญาต 
1.2.3  การนัดวัน-เวลาเพ่ือตรวจกระดาษคําตอบแบบปรนัย หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้ง

รายละเอียดการจัดสอบ ให้แจ้งฝ่ายตารางสอนตารางสอบทราบเพ่ือแก้ไข เช่น เวลาสอบ 
กระดาษคําตอบ (OMR 3 คู่ 5 คู่ หรือตอบในตัว) เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงจะ
กระทบกับการเตรียมงานของในข้ันตอนถัดไป ดังนี้ 

 - การจัดห้องสอบ 
 - การคํานวณกรรมการคุมสอบ 
 - การพิมพ์ใบลงลายมือชื่อ 
 - การพิมพ์ซองข้อสอบ และซองกระดาษคําตอบ 
 - การจัดเตรียมกระดาษคําตอบ (OMR  3 คู่  5 คู่) 
 - การเตรียมใบรับ-ส่งข้อสอบกระดาษคําตอบ 

2.  การผลิตสําเนาแบบทดสอบ 

2.1 ให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผลิต 
- ตรวจสอบวันผลิตข้อสอบกับตารางการผลิตสําเนาแบบทดสอบ เพ่ือส่งต้นฉบับท่ีห้องผลิตเอกสาร    
ศูนย์บรรณสารฯ ตามวัน-เวลาท่ีระบุ 
- การพิมพ์ต้นฉบับให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย สามารถดูตัวอย่างได้ท่ีเว็บไซด์ของ ศบก.  
http://www.sut.ac.th/ces/ThaiPage/06From/FromGeneral.html แบบฟอร์มท่ัวไป�  
แบบฟอร์มการจัดสอบ � ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (อัตนัย)   
- ต้นฉบับข้อสอบ ไม่มีลายเซ็นของอาจารย์ผู้สอน (มุมด้านล่างขวา) 
- วิชาท่ีมี 2 รหัส ให้แยกต้นฉบับตามรหัสวิชา 
- การพิมพ์ต้นฉบับรายละเอียดท่ีคณะกรรมการผลิตสําเนาแบบทดสอบพบข้อผิดพลาดบ่อยๆ ได้แก่ 
รหัสวิชาไม่ตรงกับหน้าซองข้อสอบ การสอบกลางภาค/ประจําภาค  
- การส่งต้นฉบับไม่ตรงตามเวลา หากส่งล่าช้าจะทําให้กระบวนการผลิตต้องล่าช้าออกไป (เกินเวลา     
ทําการ)  
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2.2  อาจารย์ผู้สอนผลิตเอง  การส่งสําเนาแบบทดสอบ(ข้อสอบ) จะต้องส่งก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน    
ทําการ ท่ีศูนย์บริการการศึกษา 

3.   กรณีนักศึกษาสอบซ้ําซ้อน และให้ศูนย์บริการจัดสอบให้ ฝ่ายตารางสอนฯ จะมีบันทึกข้อความแจ้งห้องสอบ
ให้อาจารย์ผู้สอบ/ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ เพ่ือความสะดวกสําหรับการประสานงานในวันสอบกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อสอบ 

4.   นักศึกษาท่ีไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากเวลาเรียนไม่ครบ 80% กําหนดให้ส่งในวันพุธของสัปดาห์สุดท้ายของ   
การเรียน  เพ่ือจะนําไปตัดรายชื่อนักศึกษาในใบลงลายมือชื่อ พร้อมกับผู้ไม่มีสิทธิส์อบเพราะไม่ชําระเงิน
ค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลามากในการดําเนินการและต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนติดหน้าห้อง
ในเย็นวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน  

 

การติดต่อประสานงานกับฝ่ายตารางสอนตารางสอบ:  
งานจัดตารางสอนตารางสอบ   คุณกาญจนา  พรหมสอน (กาญจน์) โทรศัพท์ 3013 

งานจัดห้องเรียนและขอใช้ห้องเรียน  คุณภมรรัตน ์ วิไลศรีอัมพร (ตุ๊ก)  โทรศัพท์ 3022 

งานจัดสอบ (ปกติ,  EPT)    คุณปรมาภรณ์  สุขกิตติ (พ่ีหนิง)  โทรศัพท์ 3019 

งานจัดสอบ (แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ, คุณสาวิตรี  ทองแดง (น้องหนิง)  โทรศัพท์ 3023 
จัดสอบแพทย์ปี 2 และ ปี3) 

งานจัดสอบ (ซ้ําซ้อน,นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ) คุณสุภาวดี  จันทร์เปรียง (นก)  โทรศัพท์ 3022 

งานธุรการ      คุณนันณภัชสรน์  สูงสนิท (กุ้ง)  โทรศัพท์ 3023 
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                                         ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 

มีภารกิจเก่ียวกับงานพัฒนาโปรแกรมและงานสนับสนุนการใช้ระบบทะเบียนและประเมินผล  งานบริหาร
จัดการฐานข้อมูลนักศึกษา  บริการส่ง SMS  และอ่ืน ๆ  (โทรศัพท์ 3020, 3018) 

 

สํานักวิชาติดต่อกับฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบในเรื่องอะไรได้บ้าง?  

 

� บริการประกาศข่าวจากอาจารย์หรือสํานักวิชา ถึงนักศึกษา ท่ีหน้าเว็บระบบทะเบียนและประเมินผล 

� ขอใช้บริการประกาศข่าวหน้าเว็บระบบทะเบียนและประเมินผล ท่านสามารถส่งข้อความ        
ท่ีจะประกาศไปท่ี 
- pussadee@sut.ac.th (คุณผุสดี  พยัคฆเดช) 
- parinwadee@sut.ac.th (คุณปริญวดี  ปานาลาด)  

� เจ้าหน้าท่ีสามารถส่งประกาศข่าวถึงผู้เรียนได้ด้วยตนเอง ข้อความดังกล่าวจะปรากฎท่ีหน้าเว็บ
ระบบทะเบียนและประเมินผล เม่ือนักศึกษา Log in เข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าท่ีดําเนินการโดยเข้า
ระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา (www.reg.sut.ac.th) เลือกเมนู “ทําบันทึกถึงผู้เรียน”  
ดังตัวอย่างด้านล่าง 

 

o เมนู “ทําบันทึกถึงผู้เรียน” 
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o เมนู “รายการท่ีส่งไปแล้ว”  เป็นการตรวจสอบรายการข้อความท่ีส่งถึงนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

o ข้อความท่ีแสดงหน้าเว็บ เม่ือนักศึกษา Log in เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

� ส่งข้อความ SMS ถึงนักศึกษา 

� ทําบันทึกข้อความส่งไปท่ี ศูนย์บริการการศึกษา 

� กรณีเร่งด่วน สามารถแจ้งข้อความท่ีต้องการส่ง แล้วจึงทําบันทึกข้อความ 

- ติดต่อคุณปริญวดี  ปานาลาด  หรือคุณสมนึก  คงกลาง  โทร. 044-223-020   
 

 ข้อมูลนักศึกษา 

� Download แบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล ท่ีเว็บศูนย์บริการการศึกษา  www.sut.ac.th/ces 

เลือกเมนู “Download แบบฟอร์ม/คําร้อง” (การขอข้อมูล : แบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูล) 

� ส่งแบบฟอร์มไปท่ีศูนย์บริการการศึกษา   

� ติดต่อคุณปริญวดี  ปานาลาด  หรือคุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ โทร. 044-223-020   
 

 แจ้งปัญหาการเข้าใช้ระบบทะเบียนและประเมินผล  

ติดต่อฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

� ศิริรัฐ  คเชนทร์พงศ์ โทร. 3018 

� สมนึก  คงกลาง  โทร. 3018 

� ปริญวดี  ปานาลาด โทร. 3020 

� ผุสดี  พยัคฆเดช  โทร. 3020 
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                                     ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 
 

มีภารกิจเก่ียวกับการประมวลผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษา การจัดทําเอกสารการศึกษา          
การตรวจสอบระยะเวลาสอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และอ่ืน ๆ  

      

งานประมวลผลการศึกษา  
 

1. บริการตรวจข้อสอบ (ปรนัย)  
    อาจารย์ประจําวิชา สามารถแจ้งความประสงค์การตรวจข้อสอบปรนัย พร้อมกับการแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ  
    กลางภาค และปลายภาค 
     

• ในการตรวจข้อสอบทุกครั้ง  จะต้องมีผู้ควบคุมการตรวจข้อสอบเสมอ โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  

• เม่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายงานการตรวจข้อสอบให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 
และจดัส่ง  File  คะแนนการตรวจข้อสอบใหอ้าจารย์ผู้สอนทาง  E-mail 

• ในการตรวจข้อสอบ ควรฝนรหัสวิชาก่อนการตรวจข้อสอบทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจข้อสอบได้ทราบ
รายวิชาท่ีจะตรวจ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีฯ จะยึดตามรหัสวิชาท่ีตรวจ 

 

2. บริการวิเคราะห์ข้อสอบ 
   หากผู้สอนต้องการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีตรวจข้อสอบ ก่อนการตรวจข้อสอบว่าประสงค์จะ 
   วิเคราะห์ข้อสอบ ท้ังนี้ผลการวิเคราะห์ข้อสอบจะจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนทาง E-mail  
      
3. การส่งระดับคะแนนตัวอักษร 
อาจารย์ประจําวิชา ต้องทําการบันทึกระดับคะแนนตัวอักษร ทุกรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ ภาค
การศึกษาปัจจุบันผ่าน http:\\reg.sut.ac.th แล้วพิมพ์ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ศูนย์บริการการศึกษา ตามกําหนดการส่งระดับคะแนน
ตัวอักษรประจําภาคการศึกษา    

• การท่ีสํานักวิชาฯ ไม่สามารถส่งเกรดไดต้ามกําหนดการส่งเกรดประจําภาคการศึกษา หรือเป็น I M X จะ
ส่งผลต่อนักศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้  
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาอาจจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะต้องรอเกรด โดยเฉพาะ

รายวิชาท่ีมี  Prerequisite   
- การจําแนกสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะไม่ทราบว่าตนเองจะพ้นสภาพหรือไม่ เพราะต้องรอเกรด   

ให้ครบถ้วนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ระบบจงึจะประมวลผลการเรียนนักศึกษาได้  
- การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่  หากยังไม่ทราบเกรด นักศึกษาจะไม่สามารถ

นํารายวิชานั้นมาเทียบโอนไดใ้นข้ันตอนการสมัคร  (การเทียบโอนรายวิชาจะต้องได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษรไม่ต่ํากว่า C หรือ S) 

• รายวิชา THESIS หากผ่าน/มีความก้าวหน้าเป็นท่ีพอใจ เกรดท่ีได้จะเป็น P  ไม่ผ่านฯ เกรดจะเป็น U 
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การจําแนกสภาพนักศึกษา 

• ระดับปริญญาตรี   
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546  ข้อ 20 การจําแนกสภาพนักศึกษา                  

ข้อ 20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษา โดยใหเ้ริ่มจําแนกฯ เม่ือสิ้นภาค

การศึกษาท่ีสามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  
       

GPAX ต่ํากว่า 1.50 GPAX  1.50-1.79    GPAX  1.80 ข้ึนไป 
พ้นสภาพนักศึกษา สถานภาพรอพินิจ * สถานภาพปกติ 

 

       * หากรอพินิจต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา ก็จะพ้นสภาพนักศึกษา  
 

การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายภาค (GPA) คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ในแต่ละภาค

การศึกษา  
 

 

GPA = ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต X แต้มระดับคะแนน) แต่ละรายวิชาในภาคการศึกษา นั้น ๆ 
ผลรวมของจํานวนหน่วยกิตทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 
 

2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ  

 

 

GPAX  = ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต X แต้มระดับคะแนน) ของรายวิชาท้ังหมด 
                                        จํานวนหนว่ยกิตสะสม 

 

     กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ํา (Regrade) ให้ใช้ผลการเรียนท่ีได้รับครั้งสุดท้ายในการคํานวณ  
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งานสําเร็จการศึกษา           

• ข้ันตอนการสําเร็จการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาย่ืนคําร้องแจ้งจบทาง WEB 
(ภายใน 5 สัปดาห์นับจากเปิดภาค) 

สํานักวิชาพิจารณาสําเร็จการศึกษา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์  
และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ท่ี ศบก. 

สํานักวิชานําเสนอสภาวิชาการ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

ศบก.ส่งเอกสารตรวจสอบจบ 
ให้สํานักวิชาพิจารณา 

- หากไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีแจ้งจบ ให้แจ้งจบใหม่อีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป  
- ตรวจสอบวันรับเอกสารสําเร็จการศึกษา ได้ท่ี  http://reg.sut.ac.th/      

นักศึกษามีผลการเรียนครบถ้วน 
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย 

��������� 	
�������� 

ศบก.จดัทําเอกสารรับรองการสําเร็จ
การศึกษา และ Transcript ให้
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• การดําเนินงานสําเร็จการศึกษา   
 

1. นักศึกษายื่นคําร้องขอแจ้งจบการศึกษาทาง http://reg.sut.ac.th/ ภายใน 5 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค

การศึกษา และส่งรูปถ่ายชุดครุยจํานวน 5 ใบ ท่ีฝ่ายประมวลและข้อมูลบัณฑิต ศบก.  

2. ในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งจบไม่ทันภายใน 5 สัปดาห์ ให้ติดต่อท่ีฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตเพ่ือเขียนคํา

ร้องขอแจ้งจบล่าช้า 

3. การจัดส่งเอกสารให้สํานักวิชาพิจารณาสําเร็จการศึกษา 

3.1 ระดับปริญญาตรี  เม่ือนักศึกษามีผลการเรียนของครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการการศึกษาจะ

จัดส่งใบรายงานโครงสร้างหลักสูตร และTranscript ของนักศึกษา ให้สํานักวิชาพิจารณาสําเร็จ

การศึกษา 

3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือนักศึกษาได้ทําการสอบวิทยานิพนธ์ และส่งเล่มท่ีศูนย์บริการการศึกษา

เรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการการศึกษาจะจัดส่งใบรายงานโครงสร้างหลักสูตร และTranscript ของ

นักศึกษา ให้สํานักวิชาพิจารณาสําเร็จการศึกษา 
   

 

4. สํานักวิชาฯ โดยคณะกรรมการประจําสํานักวิชา พิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา และนําเสนอสภา

วิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งก่อนการเสนอสภาวิชาการ สํานักวิชาจะส่งรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาท่ีผ่าน

ความเห็นชอบแล้วให้ศูนย์บริการการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอสภาวิชาการ 

5. เม่ือผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว (สภาวิชาการจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) ฝ่ายวิชาการ (โดยส่วน

ส่งเสริมวิชาการและสํานักวิชา) จะนํารายชื่อท่ีได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อไป 

6. เม่ือสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว จะแจ้งมติไปยังสภาวิชาการ และฝ่ายวิชาการ 

(ส่วนส่งเสริมวิชาการ)  จะดําเนินการจัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยมาท่ีศูนย์บริการการศึกษา  

7. ศูนย์บริการการศึกษาดําเนินการปรับสถานะนักศึกษาแจ้งจบในระบบฯ เป็นสําเร็จการศึกษา และจัดทําเอกสาร

การสําเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา ให้แก่

ผู้สําเร็จการศึกษาต่อไป  

8. ศูนย์บริการการศึกษาจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

9. เม่ือมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถติดต่อขอรับเงินประกันคืน

ได้ท่ีส่วนการเงินและบัญชี โดยทางส่วนการเงินและบัญชีจะหักเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต จํานวน 1,500  บาท  

10. จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรและเสนอผู้มีอํานาจลงนาม ได้แก่ นายทะเบียน คณบดีสํานักวิชาท่ีผู้สําเร็จการศึกษา

สังกัด   อธิการบดี  และนายกสภามหาวิทยาลัย    
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• วันสําเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี 

วันท่ีสําเร็จการศึกษาได้กําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาตามมติสภาวิชาการ และตามข้อบังคับฯ  ดังต่อไปนี้ 

1. มติสภาวิชาการครั้งท่ี 14/2539 วันท่ี 19 ธันวาคม 2539 มีมติกําหนดวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังนี้ 

1.1  นักศึกษาท่ีสอบไล่ได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรควรถือวันถัดจากวันสุดท้าย 

 ของการสอบปลายภาค เป็นวันสําเร็จการศึกษา 

1.2  นักศึกษาท่ีได้รับระดับคะแนนตัวอักษร I M X  ในรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรท่ีศึกษา 

      ควรถือวันท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด เห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าว   

      เป็นวันสําเร็จการศึกษา 

2. มติสภาวิชาการครั้งท่ี  3/2549  วันท่ี  23  มีนาคม 2549  มีมติกําหนดวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

คือวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีไม่ได้ขอจบในภาคการศึกษาท่ีควรจบการศึกษา แต่ได้ขอจบในภาค

การศึกษาถัดไป   ให้ถือวันท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาให้ความเห็นชอบ  ให้จบการศึกษาเป็นวัน

สําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษาท่ีได้รับระดับคะแนนตัวอักษร P ในรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาสุดท้ายตามหลักสูตรท่ีศึกษา ควรถือ

วันท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชา  เห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

4. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544 กําหนดวันสําเร็จการศึกษา  

สําหรับนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาจะถือเอาวันท่ีนักศึกษา

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

การได้รับเกียรตินิยม  
1. สอบได้ครบถ้วนฯ ภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร (4 ปี / 6 ปี) 
2. ไม่เคยได้ F หรือ U 
3. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ําเพ่ือปรับระดับคะแนน D, D+  
4. ไม่เป็นผู้ท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน  

GPAX  ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1   
GPAX  ตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2   
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. มติสภาวิชาการครั้งท่ี  5/2544 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2544 วาระท่ี 4.13 มีมติวันสําเร็จการศึกษา  ดงันี้ 

1.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์แล้ว และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีศูนย์บริการการศึกษาภายใน 30 
วัน นับจากวันท่ีสอบ  ให้ถือวันท่ีสอบเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

1.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  แต่ไม่สามารถส่งเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีศูนย์บริการการศึกษา* 
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสอบ ให้ถือวันท่ีส่งเล่มท่ีศูนย์บริการการศึกษาเป็นวันสําเร็จการศึกษา 
และในกรณีนี้หากวันส่งเล่มเลยเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป  ถือว่าสําเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป และนักศึกษาต้องรักษาสภาพนักศึกษา 

1.3 เห็นชอบให้วันสุดท้ายของภาคการศึกษา คือ วันก่อนวันแรกของภาคการศึกษาถัดไป 
2. มติสภาวิชาการครั้งท่ี 2/2546 ลงวันท่ี   27 กุมภาพันธ์  2546 วาระท่ี 4.8 มีมติวันสําเร็จการศึกษาดังนี้   

 “นับจากนี้ไปให้ถือเป็นแนวปฎิบัติว่า  นักศึกษาท่ีสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว  เม่ือแก้ไขวิทยานิพนธ ์
ตามมติของคณะกรรมการสอบแล้วเสร็จ ให้ถือวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีสํานักวิชาเป็นวันส่งเล่ม
วิทยานิพนธ”์* 

3. มติสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2544 ลงวันท่ี 20 กันยายน  2544 วาระท่ี 4.11  มีมติวันสําเร็จการศึกษา         
กรณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาเป็นลําดับสุดท้ายภายหลังสอบผ่านและ  ส่ง
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว  ให้ถือวันสําเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คือ ถือวัน  ถัด
จากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

4. มติสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2550  ลงวันท่ี  21  สิงหาคม  2550 วาระท่ี 4.8  มีมติวันสําเร็จการศึกษา ดังนี ้
กรณีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้แจ้งขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีสอบ แต่
แจ้งขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปให้ถือวันสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
4.1  หากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอนุมัติผลสอบอยู่ในภาคการศึกษาท่ีสอบ และนักศึกษาส่งเล่ม

วิทยานิพนธ์ได้ทันภายใน 30 วันนับจากวันสอบ หรือเกิน 30 วัน นับจากวันสอบแต่ยังอยู่ในภาค
การศึกษาท่ีสอบ  ให้ถือเอาวันแรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีขอจบเป็นวันสําเร็จการศึกษา แต่หาก
นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ไม่ทันภายใน 30 วัน นับจากวันสอบโดยวันส่งเล่มเลยเข้าไปในภาค
การศึกษาท่ีขอจบให้ถือเอาวันส่งเล่ม  วิทยานิพนธ์เป็นวันสําเร็จการศึกษา 

4.2  หากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอนุมัติผลสอบอยู่ในภาคการศึกษาท่ีขอจบให้ถือเอาวันท่ี
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอนุมัติผลการสอบเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

5. มติสภาวิชาการครั้งท่ี  9/2551 ลงวันท่ี  28  สิงหาคม 2551 วาระท่ี 4.7  มีมติวันสําเร็จการศึกษา ของ
นักศึกษาแผน  ข  โดยนักศึกษาข้ันปริญญาโทแผน ข  จะมีวันสําเร็จการศึกษาเป็นวันท่ีสอบ ประมวล
ความรู้ผ่าน หากแต่วันท่ีนักศึกษาสอบโครงงานผ่านเกิดข้ึนภายหลังวันสอบประมวลความรู้ให้ใช้วันสอบ
โครงงานผ่านเป็นวันสําเร็จการศึกษา  

6. มติสภาวิชาการครั้งท่ี  12/2551  ลงวันท่ี   30  ตุลาคม  2551 วาระท่ี 4.5  มีมติการสําเร็จการศึกษาว่า     
“นับจากนี้ไปกระบวนการเสนอขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะดําเนินการได้ก็
ต่อเม่ือนักศึกษาได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีศูนย์บริการการศึกษาแล้ว” 
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การตรวจสอบระยะเวลาสอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
นักศึกษาระดับปริญญาโท  

• แบบ ก1 และ แบบ ก2 ต้องสอบประมวลความรู้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับแต่
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา หากมีเหตุผลและความจําเป็นให้ขยายเวลา
ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

• ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 5 ภาคการศกึษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา ท้ังนี้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพ่ิมเติมได้ตาม
ความจําเป็น 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก  

• ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา หากมีเหตุผลและความจําเป็นให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

• ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 7 ภาคการศกึษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา ท้ังนี้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพ่ิมเติมได้
ตามความจําเป็น 

• ต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผ่านภายใน 9 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

 

มตสิภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556  
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ ์  
1. การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ หากผลสอบผ่าน ให้ถือวันท่ีการสอบสิ้นสุดเป็นวันอนุมัติ

ผลสอบ  
2. การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ ์ให้ถือวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ  
3. ให้สํานักวิชาแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ ผลการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์    

หรือการขอขยายระยะเวลา ของนักศึกษาท่ีครบระยะเวลาในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้ศูนย์บริการ
การศึกษา ไม่ช้ากว่า 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป  
 

       ระดับคะแนนท่ีใชแ้ทนการสอบภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาเอก  
 

นักศึกษาสาขาวิขา TOEFL   IELTS  TOEIC   EPT 
ภาษาอังกฤษ 550 6 750 65 
อ่ืน ๆ  500 5 625 60 
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ข้ันตอน   
1) นกัศึกษากรอกแบบฟอร์มคําร้องท่ัวไป เรียนผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือแจ้งความ

ประสงค์ในการยื่นคะแนนสอบ IELTS  TOEFL TOEIC   แทนการสอบภาษาต่างประเทศ 
2) นําคําร้องเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็น 
3) นําคําร้องพร้อมแนบสําเนาคะแนนสอบ และรับรองสําเนาถูกต้อง ไปยื่นท่ีฝ่ายประมวลผลและข้อมูล

บัณฑิต ท้ังนี้ให้นักศึกษานําผลสอบฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย 
4) ฝ่ายฯ เสนอเรื่องต่อผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา เพ่ืออนุมัติ  
5) นักศึกษาตรวจสอบผลการอนุมัติท่ี http://reg.sut.ac.th/ เมนูตรวจสอบผลการศึกษา โดยจะบันทึก

ผลการสอบผ่าน เป็น S ในรหัสวิชา  900003 Foreign Language Exam  
 
การติดต่อประสานงานกับฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต : 
 งานประมวลผลการศึกษา   คุณขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ โทรศัพท์  3027 
    งานสําเร็จการศึกษา    คุณอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร โทรศัพท์  3059 
 งานออกเอกสารการศึกษา/เอกสารตรวจสอบจบ คุณจันทกานต์ กุหลาบ  โทรศัพท์  3028 
 ข้อมูลการสอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คุณจรัญญา สมอุดร  โทรศัพท์  3028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 34

       ฝ่ายธุรการ 
 

มีภารกิจเก่ียวกับงานสารบรรณ การเงิน งบประมาณ พัสดุ งานบริหารคุณภาพ ประสานงานท่ัวไป 
และอ่ืน ๆ  
 

งานธุรการ  ได้แก่ 
 

1. การรับ-ส่ง-ตรวจสอบหนังสือ  :   ติดต่อท่ีเบอร์  3011-2  คุณสุจิตรา/คุณพรวีนัส/คุณชุติมา 
2. การจองงบประมาณ  กรณีโครงการท่ีศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพหลัก เช่น โครงการสรรหาและดึงดูดนักเรียน 

ผู้มีศักยภาพสูงให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน  :  ติดต่อท่ีเบอร์  3012  คุณพรวีนัส/คุณชุติมา 
5. ขอพบ-ตรวจสอบเวลา-นัดหมายการประชุม ผู้บริหาร  :  ติดต่อท่ีเบอร์  3035  คุณอรอุมา  
 หรือเบอร์ 3011-2  คุณสุจิตรา/คุณพรวีนัส/คุณชุติมา 
5. ขอใช้ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2  :  ติดต่อท่ีเบอร์  3011-2  คุณสุจิตรา/คุณพรวีนัส/คุณชุติมา 
6. ขอใช้ห้องพักอาจารย์ประจําอาคารเรียนรวม 1 และ 2  :  ติดต่อท่ีเบอร์  3011-2  คุณสุจิตรา/คุณพรวีนัส/ 
 คุณชุติมา 
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ศูนย์บริการการศึกษายินดีให้บริการ  หากมีเร่ืองใดทีส่ามารถให้บริการท่านได้  โปรดติดต่อ  
 

   
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ 
Office Phone : (044) 22-3035 
E-mail : Sajeera@sut.ac.th  

รองผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 
ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา 
Office Phone : (044) 22-3034, 3035 
E-mail : prapat@sut.ac.th  

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 

นายพิรุณ กล้าหาญ 
Office Phone : (044) 22-3092 
E-mail : Phiroon@sut.ac.th  
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ฝ่ายรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย 
นางบุษบา ชัยมงคล 
Office Phone : (044) 22-3014 
E-mail : busaba@sut.ac.th 

นางสาวรัตนา แจ่มจํารูญ  
Office Phone : (044) 22-3026 
E-mail : ratana@sut.ac.th 

นางสาววลัยพร  ขันตะคุ  
Office Phone : (044) 22-3025 
E-mail : walaipon@sut.ac.th 

นางสาวนภาพร  มีทรัพย์ 
Office Phone : (044) 22-3015 
E-mail : napaporn@sut.ac.th 

นางสาวพิศมัย  สารสม 
Office Phone : (044) 22-3014 
E-mail : pisamai@sut.ac.th 
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ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย 
นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน ์
Office Phone : (044) 22-3017 
E-mail : apinya@sut.ac.th 

นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์ 
Office Phone : (044) 22-3094 
E-mail : penjun@sut.ac.th 

นางสาวนฤมล  ศรีพนม 
Office Phone : (044) 22-3016 
E-mail : naruemon@sut.ac.th 

นายเศวตฤกษ์  เสนาะเสียง 
Office Phone : (044) 22-3017 
E-mail : sawet@sut.ac.th 

นางสาวจินตนา  สินใหม่ 
Office Phone : (044) 22-3094 
E-mail : jintana@sut.ac.th 
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ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย 
นางสาวกาญจนา พรหมสอน 
Office Phone : (044) 22-3013 
E-mail : kanchana@sut.ac.th 

นางสาวปรมาภรณ์  สุขกิตติ 
Office Phone : (044) 22-3019 
E-mail : paramapo@sut.ac.th 

นางสุภาวดี  จันทร์เปรียง 
Office Phone : (044) 22-3022 
E-mail : supavadee@sut.ac.th 

นางสาวสาวิตรี  ทองแดง 
Office Phone : (044) 22-3023 
E-mail : sawitree@sut.ac.th 

นางสาวภมรรัตน ์ วิไลศรีอัมพร 
Office Phone : (044) 22-3022 
E-mail : ausa@sut.ac.th 

นางสาวนันณภัชสรน์  สูงสนทิ 
Office Phone : (044) 22-3023 
E-mail : nannapach@sut.ac.th 
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ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย 
นางจรัญญา สมอุดร 
Office Phone : (044) 22-3028 
E-mail : jarunya@sut.ac.th 

นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ 
Office Phone : (044) 22-3027 
E-mail : sununta@sut.ac.th 

นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ 
Office Phone : (044) 22-3028 
E-mail : kulab@sut.ac.th 

นางอรวรรณ  ลิ้มศุกลภัทร 
Office Phone : (044) 22-3059 
E-mail : orawan@sut.ac.th 
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ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าฝ่าย 
นางสาวศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 
Office Phone : (044) 22-3018, 22-3020 
E-mail : sirirat@sut.ac.th 

นายสมนึก คงกลาง 
Office Phone : (044) 22-3018 
E-mail : somnuk@sut.ac.th 

นางสาวปริญวดี ปานาลาด 
Office Phone : (044) 22-3020 
E-mail : parinwadee@sut.ac.th 

นางสาวผุสดี พยัคฆเดช 
Office Phone : (044) 22-3020 
E-mail : pussadee@sut.ac.th 
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ฝ่ายธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้าฝ่าย 
นางชุติมา เรืองวิทยานนท์ 
Office Phone : (044) 22-3012 
E-mail : chutima@sut.ac.th 

นางสาวพรวีนัส ทุนเจริญ  
Office Phone : (044) 22-3012 
E-mail : venus@sut.ac.th 

นางสาวอรอุมา สืบค้า  
Office Phone : (044) 22-3035 
E-mail : onuma@sut.ac.th 

นางสาวสุจิตรา ประพฤติเป็น  
Office Phone : (044) 22-3012 
E-mail : sujittra_p@sut.ac.th 

มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 


