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“งานทะเบียนและข้อบังคับฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”

โดย
ศูนย์บริการการศึกษา



SUT E-registrar

http://reg.sut.ac.th
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http://www.sut.ac.th/ces
&



แนะน าระบบทะเบียน Online

เป็นระบบที่ใหบ้ริการกับนกัศกึษา เช่น การ
ลงทะเบียน ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ ปฏิทิน
การศึกษา  รายวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษาจะได้รับ Login (รหัสประจ าตัว) 
Password (รหัสผ่าน) เลขประชาชน 13 หลัก สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยเข้าสู่ระบบ http://reg.sut.ac.th
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นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
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ควรประกอบด้วย
ตัวเลข หรือตัวอักษร
อย่างน้อย 7-8 ตัว

ไม่ควรเว้นวรรคตัวเลข 1234…

**ลืม password  ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 044-223016-7,223094

ไม่ควรเป็นเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ เช่น
)!@#$%^&*()_- +=  
[]<,\>/{}:;?”….

ตัวอักษรปกติ abcd…

ค าแนะน าในการก าหนด Password

ตัวอักษรใหญ่ ABCD…



การลงทะเบียนเพ่ิม-ลด-ถอนรายวิชา

ถอนรายวิชา 
หลังจาก 5 

สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 
10 สัปดาห์ ติด W

ลดรายวิชา 
ภายใน 5 สัปดาห์

ลงทะเบียนเพ่ิม
รายวิชา 

ภายใน 10 วัน
เปิดภาคเรียน

ลงทะเบียน
เรียนตาม

ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา

**การลดรายวิชา/หน่วยกิต ภายใน 5 วันแรกนับจากเปิดภาค
จะได้รับเงินคืนเต็มจ านวน (แต่มีค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง)
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ขั้นตอนการลงทะเบียน

พบ อ.ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2

ช าระเงิน
ขั้นตอนที่ 3

ที่ห้องพักอาจารย์ 
อาคารวิชาการ

ทาง Internet 

ธ. ไทยพาณิชย์ฯ/กรุงไทย
( ธ.คิดค่าธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง )
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จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนต่อภาค
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ลงทะเบียนผิดรหัสวิชา เช่น Thesis

ลงทะเบียนแต่ไม่กดปุ่มยืนยัน
(ต้องกดปุ่มยืนยัน 2 ครั้ง)

ไม่ด าเนินการตามก าหนดปฏิทินการศึกษา เช่น ลงทะเบียน
เพิ่ม-ลดรายวิชา การช าระเงิน ฯลฯ

ข้อควรระวัง

ไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ให้ Password ผู้อื่นใช้ และมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

ลงทะเบียนผิดหลักสูตร (เก่า/ใหม)่



การลาพักการศึกษา
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คุณสมบัติ

•- ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์นานเกิน 3 สัปดาห์ 
(มีใบรับรองแพทย)์

•- มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาค และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00

•- ไม่ลงทะเบียนเรียน

ระยะเวลาการยื่นค ารอ้ง

 ยังไม่ลงทะเบียน ภายใน 10 วันนับจากเปิดภาค
 ลงทะเบียน ภายใน 5 สัปดาห์ (ยกเลิกรายวิชา)

หลัง 5 สัปดาห์ (W ทุกรายวิชา)



การรักษาสถานภาพ
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คุณสมบัติ

ยื่นค ำร้องภำยใน 10 วันแรกของภำคกำรศึกษำ



การลาออก

13

นักศึกษาท่ีไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอลาออก โดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีส านักวิชา

o ยื่นภายใน 11 วัน           ไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียน
นับจากเปิดภาค                  (ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 63)

o หลัง 11 วัน                  ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียน



การนับระยะเวลาการศึกษา
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นักศึกษาข้ันปริญญาโท

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)

- แบบ ก1 และแบบ ก2
ต้องสอบประมวลความรู้
ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ภาคฯ
นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา      
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ 
เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา

- แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้
เมื่อมี นก.สอบได้ครบถ้วนตามที่
หลักสูตรก าหนด 

- ต้องสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคฯ   
ถัดจากภาคฯที่มี นก. สอบได้ครบถ้วน 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา

- ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบ
ของ กก.ส านักวิชา
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นักศึกษาขั้นปริญญาเอก

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)

- ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน 6 ภาคฯ นับจากภาคฯแรก  
ที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา
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การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท
- ต้องได้รับอนุมัติภายใน 5 ภาคฯ  
นับจากภาคฯ แรกที่เข้าศึกษา   
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ 
เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา

5 ภาคแรกเข้า 7 ภาค

ปริญญาเอก
- ต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคฯ  
นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา   
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา

- ขยายเวลาได้ โดยความ 
เห็นชอบของ กก.ส านักวิชา
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ระดับ สอบประมวลความรู้ อนุมัติโครงร่างฯ

ขั้นปริญญาโท
แบบ ก1 และ ก2

4 ภาค 5 ภาค

ระดับ สอบวัดคุณสมบัติ อนุมัติโครงร่างฯ

ขั้นปริญญาเอก 6 ภาค 7 ภาค
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้

1. ผู้สมัครเขา้ศึกษา

ระดับ CEFR TOEIC IELTS TOEFL
ITP CBT IBT

ปริญญาโท
A2

(21 ขึ้นไป)
400 3 337 93 30

ปริญญาเอก
A2

(31 ขึ้นไป)
450 3.5 400 110 36

ยกเว้น นักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไม่ต้องใช้เกณฑ์ดังกล่าว 
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ถ้าไม่มีผลสอบ หรือมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าว ต้องท าอย่างไร ?

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 รายวิชา 
ตามที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศก าหนด 

ภายใน 3 ภาคการศึกษานับตั้งแต่เข้าศึกษา

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้

1. ผู้สมัครเขา้ศึกษา (ต่อ)
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้

2. ผู้สมัครส าเร็จการศกึษา

ระดับ CEFR TOEIC IELTS TOEFL
ITP CBT IBT

ปริญญาโท
A2

(31 ขึ้นไป)
450 3.5 400 110 36

ปริญญาเอก
B1

(41 ขึ้นไป)
550 4 460 123 42
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ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษศกึษา 

ระดับ/เกณฑ์ CEFR SUT
GET TOEIC IELTS TOEFL

ITP CBT IBT

ป.โท
รับเข้า

A2
(21 ขึ้นไป)

60 600 4.5 500 173 61

ส าเร็จ
การศึกษา

B1
(41 ขึ้นไป)

65 625 5 550 213 79

ป.เอก
รับเข้า

B1
(41 ขึ้นไป)

65 625 6 550 213 79

ส าเร็จ
การศึกษา

B2
(61 ขึ้นไป)

70 750 6.5 570 230 88
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นักศึกษาขั้นปริญญาโท และปริญญาเอก การสอบภาษาต่างประเทศ

- ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยยื่นผลก่อนการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อบังคับฯ 32.2 ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ 1 ในชีวิตประจ าวัน ( Native speaker) ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องสอบภาษาต่างประเทศ
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ให้นักศึกษายื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวพร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายประมวลผลฯ อาคารเรียนรวม 2 โดยต้องเป็นผล

การทดสอบที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันท่ียื่นผลการทดสอบ

ในกรณีที่นักศึกษายื่นผลการสอบที่มีคะแนนในระดับที่เป็นเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา ท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการส าเร็จการศึกษา

ท่ีมา : ประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. พ.ศ. 2562



http://reg.sut.ac.th/ces
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โปรดศึกษาข้อมูล
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เพ่ือประโยชน์ในการรบัทราบข้อมลู
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ SUT Registration System 
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ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด-ทอง
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