


โดย 

นางสมใจ  บุญสรรค์ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



รหัสนักศึกษา 

X 56     XXX     X     X     X     XXX 

ศูนย์  (1)  นนทบุรี  (4) หันตรา 
 (2) วาสุกรี  (5) นครสวรรค์  
 (3) สุพรรณบุรี   

คณะ/สาขาวิชา 

ระดับ (1)  ปวส.  (2)  ป.ตรี 

ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา 

(1)  ภาคปกติ  (2) ภาคสมทบ 

ล าดับที ่

ค าอธิบาย 



ปฏิทินการลงทะเบียน 

31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 56 

1-15  ม.ิย. 56 

ภายใน  21  มิ.ย. 56 

1-17  ม.ิย. 56 

17  ม.ิย. 56 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา 

Print บัตรลงทะเบียนและใบ Pay-in 

หัวหน้าห้องรวบรวมส่ง อ.ที่ปรึกษา 

อ.ที่ปรึกษาส่งเอกสารให้ สวท. 



การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล 

1.เข้าเว็บไซต์  http://reg.rmutsb.ac.th 



การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 

2.  ใส่ Username และ Password ตรงช่อง “เข้าใช้งานระบบ”  
3.  จากนั้นกดปุ่ม  



การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 

4.  ให้คลิกที่เมนู  ระบบลงทะเบียน > ลงทะเบียนเรียน  จะปรากฏดังรูป 



การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดรายวิชาตามแผนการเรียนของนักศึกษา 
หากไม่ต้องการลงรายวิชาใดให้คลิกปุ่ม         ที่ท้ายวิชานั้นเพื่อลบ
รายวิชา 



การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล (ต่อ) 

6. เมื่อได้รายวิชาที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม 



ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 
คลิกที่เมนู ระบบลงทะเบียน > สถานะการลงทะเบียน 

• หากอาจารย์ยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้วจะปรากฏรูปเครื่องพิมพ์            และขึ้น
สถานะการลงทะเบียนเป็น อาจารย์อนุมัติ 

• หากอาจารย์ยังไม่ท าการยืนยันการลงทะเบียนเรียนจะไม่ปรากฏรูปใดๆ และสถานะการ
ลงทะเบียนจะเป็น ลงทะเบียน 



พิมพ์ใบ Pay in 
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์ใบ Pay in 



พิมพ์ใบ Pay in (ต่อ) 
หมายเหตุ : 

1. ส าหรับภาคการศึกษาแรก หากมีใบ Pay in ปรากฏ นักศึกษา
ใหม่ยังไม่ต้องไปช าระเงินที่ธนาคาร ให้น าเอกสารมาส่งที่แผนก
ทะเบียน 

2. หากต้องการเพิ่มรายวิชาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน 



การส่งมอบใบ รบ. ฉบับสมบูรณ ์

!อย่า ปลอม 



ส าเนาถูกต้อง 
 

รักดี  ขยันเรียน 
(นางสาวรักดี  ขยันเรียน) 

รหัส 256315241001 กลุ่มเรียน ACC25641N 

ตัวอย่างการส่งมอบใบ รบ. ฉบับสมบูรณ ์



การขอเพิ่มรายวิชา 

3-14  มิ.ย. 56 

3-16  มิ.ย. 56 

เพิ่มรายวิชา นศ.  ภาคปกติ 

เพิ่มรายวิชา นศ. ภาคสมทบ 

• ยื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชา (สวท. 04) 
• จ านวนหน่วยกิตรวม ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
• ค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท 

คู่มือนักศึกษา หน้า 240 



การขอถอนรายวิชา  นักศึกษาภาคปกต ิ

3-7  มิ.ย. 56 

10 ม.ิย.-23 ส.ค. 56 

ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ปรากฏระดับคะแนน W (withdrawn) 

•  ยื่นค าร้องขอถอนรายวิชา (สวท. 05) 
•  จ านวนหน่วยกิตรวม ต้องไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
•  ค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท 

หลังวันที่ 23 ส.ค. 56 ปรากฏระดับคะแนน F (Fail) 

คู่มือนักศึกษา หน้า 241 



การขอถอนรายวิชา  นักศึกษาภาคสมทบ 

3-9  มิ.ย. 56 

10 มิ.ย.-23 ส.ค. 56 

ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ปรากฏระดับคะแนน W (withdrawn) 

•  ยื่นค าร้องขอถอนรายวิชา (สวท. 05) 
•  จ านวนหน่วยกิตรวม ต้องไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
•  ค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท 

หลังวันที่ 23 ส.ค. 56 ปรากฏระดับคะแนน F (Fail) 

คู่มือนักศึกษา หน้า 241 



ระบบการศึกษา : ทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

มิถุนายน - กันยายน 
พฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ ์

มีนาคม - พฤษภาคม 

ระบบการศึกษา : ทวิภาค 



การเทียบโอนรายวิชา 



หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา 

1. เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 75) 

2. ต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 

3. จ านวนหน่วยกิ ต เทียบเท่ าหรือมากกว่ า ในหลักสูตร       
มทร.สุวรรณภูมิ 

4. เทียบโอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 



หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา (ต่อ) 
1. เข้าเว็บไซต์ สวท. : register.rmutsb.ac.th 
2. Click ที่เมนูหลักสูตรด้านบน 





Click เพื่อดูเอกสาร 



ค่าใช้จ่ายการเทียบโอน เพื่อยกเว้นรายวิชา 

ค่าธรรมเนียม       ครั้งละ   20  บาท   (สวท. 11) 

ค่าสอบพิเศษ   รายวิชาละ   100  บาท   (สวท. 12) 

ค่ายกเว้นการเรียน  รายวิชาละ  100 บาท   (สวท. 13) 



ปฏิทินและขั้นตอนการเทียบโอน 

ปฏิทิน   :  คู่มือนักศึกษา  หน้า  14-16 

  *ต้องเสร็จสิ้นภายในภาคแรก 

ของหลักสูตร 



ข้อมูลการเทียบโอนเพิ่มเติม 
1. เข้าเว็บไซต์ สวท. : register.rmutsb.ac.th 
2. Click  ที่เมนูดาวน์โหลดด้านบน 



ข้อมูลการเทียบโอนเพิ่มเติม (ต่อ) 
3. เลือกเมนู “การเทียบโอนผลการศึกษา” 



การวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา 



 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา 

         A                               4.0                           ดีเยี่ยม 
            B+                             3.5                           ดีมาก 
            B                               3.0                           ดี 
            C+                             2.5                           ดีพอใช้    
            C                                2.0                           พอใช้ 
            D+                             1.5                           อ่อน           
            D                               1.0                          อ่อนมาก 
            F                                 0                             ตก             

ค่าระดับคะแนน 

คู่มือนักศึกษา หน้า 133 



 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ต่อ) 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา 

W  (Withdrawn)   ถอนรายวิชา 
 
I    (Incomplete)   ไม่สมบูรณ ์
  
S (Satisfactory)  พอใจ 
 
U  (Unsatisfactory)  ไม่พอใจ 

คู่มือนักศึกษา หน้า 133 



การขอแก้ระดับคะแนน I 

 เปลี่ยนระดับคะแนน ภายใน 30 วัน 

 แก้เกรดได้ไม่เกิน C 

 ยื่นค าร้อง (สวท. 14) ภายใน 10 วัน 

 ขอแก้ I ภาคสุดท้ายต้องรักษาสภาพ 300 บาท 

คู่มือนักศึกษา หน้า 247 



การลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับก่อน 

เรียนควบคู่วิชาบังคับก่อนกับต่อเนื่องได้ 

วิชาบังคับก่อน 

สอบไม่ผ่าน 

เรียนวิชาต่อเนื่อง 

ฝ่าฝืน 



ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

ประจ าภาคการศึกษา สะสม 

ใช้ทศนิยมสองต าแหน่ง   ท่ีเหลือปัดเศษทิ้ง 

ทดลองค านวณเกรดได้ในระบบทะเบียนและประมวลผล 



ทดลองค านวณเกรด 
1. Login เข้าระบบทะเบียนและประมวลผล Click ที่เมนู  “ทดลองค านวณเกรด”  



ทดลองค านวณเกรด (ต่อ) 
2. Click ปุ่ม  “ค านวณเกรด”  



การลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือแทน 

นับหน่วยกิตสะสม
ครั้งเดียว 

รายวิชาเลือก 
ลงรายวิชาอื่นได้ 

รายวิชาบังคับ 
ต้องลงเรียนซ ้า 

F, W 



เกณฑ์การพ้นสภาพ 

     

    

   

 

หน่วยกิตสะสม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

30-59 ต่ ากว่า 1.50  

ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ต่ ากว่า 1.75 

ครบตามหลักสูตร ต่ ากว่า 1.90 

ใช้เวลาศึกษาเกินสองเท่าของหลักสูตร 



การลงทะเบียนเรียนเน้น (Regrade) 

1. ลงครบหน่วยกิตตามหลักสูตร GPA. 1.90-1.99 

2. รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  A 

3. ภายในระยะเวลา  3  ภาคการศึกษา  
(รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การวัดฯ ข้อ 14.3  
คู่มือนักศึกษา หน้า 139 



การขอส าเร็จการศึกษา 

1. ลงหน่วยกติครบตามหลักสูตร 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. ไม่มีหนี้สินผูกพัน 

4. ยื่นค าร้องทุกภาคที่คาดว่าจะส าเร็จ (สวท.09)  
    ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดเทอม 

คู่มือนักศึกษา หน้า 244 



 เรียนครบตามหลักสูตร 
       เทียบโอนรายวิชา  ลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 72 หน่วยกิต 
     หลักสูตรต่อเนื่อง ลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 72 หน่วยกิต 
       หลักสูตร 4 ปี ลงทะเบียนไมต่่ ากว่า 120 หน่วยกิต 
     หลักสูตร 5 ปี  ลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 150 หน่วยกิต 
     ไม่มีคะแนนต่ ากว่า C  
 ปริญญาเกียรตินิยม 
       อันดับ 1  มีค่า GPA. สะสมไม่ต่ ากว่า 
 

       อันดับ 2  มีค่า GPA. สะสมระหว่าง 

3.75 

ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

3.50 – 3.74 



ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ 

คู่มือนักศึกษา  หน้า 255 



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ  
1. เข้าเว็บไซต์ สวท. : register.rmutsb.ac.th 
2. Click  ที่เมนูดาวน์โหลดด้านบน 



Click ปุ่มเพื่อดาวน์โหลด 



การท าบัตรนักศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 2556 



ก าหนดการท าบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ศูนย์หันตรา วันที่ 11-12  มิถุนายน  2556 

ศูนย์นนทบุรี วันที่ 12-14 มิถุนายน  2556 

ศูนย์วาสุกรี  วันที่ 13-15 มิถุนายน  2556 

ศูนย์นครสวรรค์ วันท่ี 16 มิถุนายน  2556 

ศูนยส์ุพรรณบุร ี วันท่ี 18-20 มิถุนายน  2556 



เอกสารใช้ประกอบการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ ภาพสีหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป        
เขียนรหัสนักศึกษา  ชื่อ, นามสกุล  ด้านหลังรูป   

2. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,  สกุล  (ยังไม่ต้องรับรองส าเนา) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ                       
 3.1  บัตรจะต้องไม่หมดอายุ   (ยังไม่ต้องรับรองส าเนา) 

 3.2  กรณีที่บัตรหมดอายุต้องท าบัตรประชาชนใหม่ 

4. ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรคนละ 100.- บาท 



รูปถ่ายนักศึกษาชายที่ถูกระเบียบ 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่พับปลายแขน ไม่

มีลวดลาย  ผ่าอกตรงตลอด ติดกระดุมให้
ครบ 

2. ผูกเนคไทสีและรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด กลับ เข็ มตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. ผมสี สุ ภาพ เรี ยบร้ อย   ต้ อ งตั ดผมให้
เรียบร้อย ผมต้องไม่ยาวประต้นคอและ
ต้องโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย 

4. ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
5. ไม่สวมแว่นทุกชนิด 



รูปถ่ายนักศึกษาหญิงท่ีถูกระเบียบ 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป 

ไม่มีลวดลาย แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลาย
แขนปล่อยตรง ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน
ตราสัญลั กษณ์ มหาวิ ทยาลั ย  และติ ด
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ตุ้งติ้ง) ที่ปกคอ
เสื้อด้านซ้าย 

2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย 

3. ผมสีสุภาพเรียบร้อย แต่ งผมให้สุภาพ
เรียบร้อย 

4. ไมใ่ส่เครื่องประดับทุกชนิด 
5. ไม่สวมแว่นทุกชนิด 



ติดต่อ สวท. 



ศูนย์หันตรา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ชั้น 2 ห้อง 23204  
โทรศัพท:์ 0 3570 9086-7   
แฟกซ์ : 0 3570 9087 

ศูนย์วาสุกรี 

งานทะเบียน  
อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107  
โทรศัพท์ : 0 3524 179-80 



ศูนย์นนทบุรี 

งานทะเบียน 
อาคาร 6 (เขตใต)้ ชั้น 3 ห้อง 6301 
โทรศัพท์ : 0 2525 2682 

อาคาร 1 (ตึกอ านวยการ) ชั้น 1  
ห้องงานส่งเสริมวิชาการ 
โทรศัพท์ : 0 3554 4301-3 

ศูนย์สุพรรณบุรี 



ศูนย์นครสวรรค์ 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 1   
ห้องอาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ 
โทรศัพท์ : 0 5622 1360 

reg.rmutsb@hotmail.com 

facebook.com/reg.rmutsb 

Email    :  

facebook :  



facebook.com/reg.rmutsb 



ฝากข้อความถึงผู้อ านวยการ 

1. Click ปุ่มเข้าพบ ผอ. 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

3. Click button Send 

00474-Information_technology_business.pdf
00474-Information_technology_business.pdf


Website 
register.rmutsb.ac.th 



www.register.rmutsb.ac.th 




