
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการใช้งาน 
การขอสําเร็จการศึกษา 

และขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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คู่มือการขอสําเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ 
 
 ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
ตามปฎิทินการศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยนักศึกษาเข้าสู่ระบบดังต่อไปน้ี 
เข้าเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th ดังรูป 
 

 
 

 

เลือกปุ่มเข้าสู่ระบบ 
จะได้ดังรปูถัดไป 

ใส่รหัสประจําตัว 
ใส่รหัสผ่าน 

ตรวจสอบุ่ม กดป

 
 หากดําเนินการใส่รหสัประจําตัวและรหัสผา่นถูกต้อง ก็จะได้ดังเมนูในหน้าถัดไป ในการเลือก
การทํางานตามท่ีนักศึกษาต้องการ  
 
 
 
 
 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

http://reg.rmutp.ac.th/
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 ในการเข้าสู่เมนูการขอสําเร็จการศึกษา ปุ่มแจ้งสําเร็จการศึกษา จะขึ้นให้อัตโนมัติตาม
กําหนดการของปฎิทินการศึกษาที่ระบุวันเริ่มต้นขอสําเร็จและสิ้นสุดของวันขอสําเร็จการศึกษาไว้ใน
แต่ละภาคการศึกษา หรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การขอสําเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบจบด้วยตนเองผ่านระบบ ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบจบได้ทุกภาคการศึกษา
เมื่อทางสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประกาศผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถเลือกจาก ปุ่มตรวจสอบจบ (ลูกศรช้ี) เพ่ือนักศึกษาจะได้ทราบว่ารายวิชาที่นักศึกษา
สอบผ่านนั้นอยู่ในหมวดวิชาใด แล้วหมวดวิชาน้ันเรียนครบทุกกลุ่มวิชาแล้วหรือไม่ (ซึ่งจะอธิบายใน
ลําดับต่อไป) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 เมื่อนักศึกษากดปุ่มตรวจสอบจบจะได้ดังรูปข้างล่าง ระบบจะทําการตรวจสอบผลการศึกษา
ต้ังแต่เทอมที่นักศึกษามีผลการศึกษาที่สอบผ่าน มาจนถึงเทอมปัจจุบันว่าแต่ละหมวดวิชาซึ่งประกอบ
ไปด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ น้ัน นักศึกษาได้ผ่าน (PASS) ตามโครงสร้างหลักสูตรครบหรือไม่ หากระบบ
ขึ้นทุกกลุ่มวิชาของแต่ละหมวดวิชาว่าผ่าน (PASS) ผลการตรวจสอบ ก็จะขึ้นว่าผ่าน (PASS) น่ัน
แสดงว่านักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว 
 

 

ตัวอย่างแสดงการ
ตรวจสอบจบด้วยการ
เลือกแสดงข้อมูลสรปุ 

 

 

กรณีตรวจสอบจบแล้วขึ้นคําว่า FAIL ที่
หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชาใด แสดงว่ากลุ่ม
วิชานั้น (ลูกศรชี้) ยังไม่ครบ นักศึกษา
สามารถเข้าไปตรวจสอบในกลุ่มวิชาน้ัน 
หรือลงทะเบียนในเทอมสุดทา้ยแล้วผล
การศึกษายังไม่ประกาศ 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 กรณีที่นักศึกษาต้องการตรวจสอบแบบรายละเอียดให้ทําการเลือกตามลูกศรช้ี เพ่ือจะได้
แสดงผลตามโครงสร้างในแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาที่ผา่น (PASS) และไม่ผ่าน (FAIL) หรือที่แสดง
แถบสีให้นักศึกษาได้ทราบ 
 

 

 
 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 จะเห็นได้ว่าในข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก (ลูกศรช้ี) ยังขาดไป 1 รายวิชาหรือ 3 หน่วยกิต
นักศึกษาก็จะต้องตรวจสอบดูว่า รายวิชาที่สาขาเปิดให้น้ันอาจจะถูกจัดไปเปิดเป็นรายวิชาที่เป็นหมวด
วิชาเลือกเสรีก็ได้ ฉะน้ัน การลงไม่ตรงหมวดวิชาระบบจะถือว่าหากไม่ตรงตามหมวดวิชาก็จะเข้าไปอยู่
ในหมวดเลือกเสรีทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบจบได้ 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 ขอให้นักศึกษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสาขาเพ่ือให้ดําเนินการแจ้งให้
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบหรือนักศึกษาสามารถโทรแจ้งโดยตรงซึ่งจะรวดเร็วกว่า 
โดยสามารถโทรได้เบอร์ 02-282-9009 ต่อ 6302-6309 เพ่ือจะได้ทําการแทนรายวิชาให้ตรงหมวด
วิชาอย่างถูกต้อง เมื่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการแทนรายวิชาให้ตรงตามหมวด
วิชาแล้วนักศึกษาก็ตรวจสอบจบได้โดยผ่านทุกหมวดวิชา 
 

 
 
 กรณีตัวอย่างด้านล่างเป็นการที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา(ดังรูป) จะเห็นว่าจากข้อ 2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ กําหนดให้ลง 45 หน่วยกิต (MIN 45 CR) 
นักศึกษาลงทะเบียนครบแล้วยังขาดรายวิชาอีกหน่ึงวิชาที่ยังไม่ได้เกรดในภาค 2/55 (เทอมปัจจุบัน)  
นักศึกษาสามารถแจ้งสําเร็จการศึกษาผ่านระบบได้เลย ซึ่งจะอธิบายในลําดับถัดไป 

 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 การขอแจ้งสําเร็จการศึกษา ปุ่มแจ้งสาํเร็จการศึกษา จะขึ้นตามกําหนดปฏิทินการศึกษา
อัตโนมัติต้ังแต่วันเริ่มต้นขอสําเร็จการศึกษาและปุ่มจะหายไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันสิ้นสุดตาม
กําหนดปฏิทินการศึกษา (ดังลูกศรช้ี) 
 

 
 
ขั้นตอนการทํางานของปุ่มแจ้งสําเร็จการศึกษา จะต้องดําเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง คือ 
  กรอกข้อมูลประวัติเพ่ือแจ้งสําเร็จการศึกษาให้ครบถ้วน 

 กดปุ่มแจ้งสําเร็จ จะแจ้งสําเร็จได้เทอมละครั้งเดียว 
 ระบบสร้างหน้ีค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเอกสารการศึกษาให้อัตโนมัติ 
 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปชําระเงิน 
 นําใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ชําระเงินแล้วส่งงานทะเบียนคณะ 
 งานทะเบียนคณะรวบรวมสรุปนักศึกษาคาดว่าสําเร็จการศึกษานําส่งสสท.พร้อมใบข้ึน 
     ทะเบียนบัณฑิต 
 
 
 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เมื่อนักศึกษากดปุ่มแจ้งสําเรจ็การศึกษา จะได้ดังรูปข้างล่างน้ี 

 ให้นักศึกษากรอกข้อมูลคือ 
- ข้อมูลเอกสารที่ขอ ประกอบไปด้วย ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไทยและอังกฤษ จํานวน

ชุดที่ต้องการไม่เกิน 5 ชุด โดยจะออกให้เพียงชุดเดียวคือฉบับไทยและอังกฤษ ส่วน
จํานวนชุดที่ขอเกินจะออกให้ภายหลังใน 7 วันทําการและให้แนบรูปชุดครุยตามจํานวน
ที่นักศึกษาขอให้ครบ เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ 

- ข้อมูลการศึกษา เป็นรายละเอียดของนักศึกษา และไมส่ามารถแก้ไขได้  
- ข้อมูลสถานทีติ่ดต่อ เป็นข้อมูลทีใ่ช้ติดต่อที่จําเป็นเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว 

เช่น ส่งข้อมูลให้ สกอ. บัณฑิตมีงานทํา ส่งเอกสารการซ้อมรับปริญญา ฯลฯ 
 
ข้อมูลดังกลา่วทั้งหมดหากนักศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนในเบื้องต้นต้ังแต่แรกเข้าแล้ว 
ระบบก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดให้ เพื่อให้นักศึกษายืนยันความถูกต้องเท่านั้น เปน็การลด
ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลและใหน้ักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 

-  
ข้อมูลที่แสดงการกรอกข้อมูลได้ในกรอบสีเ่หลี่ยมที่กําหนด (สีที่ไฮไลต์ไว้ให้) 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 เมื่อนักศึกษาทาํการกรอกข้อมูลรายละเอียดครบทุกช่องแล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะ
กดปุ่มแจ้งสําเร็จ เพราะหากกดปุ่มแจง้สําเร็จไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วหากมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้น และไมส่ามารถขอสําเร็จการศึกษาได้อีก 
 
 เมื่อนักศึกษากดปุ่มแจ้งสําเร็จแล้ว ระบบจะทําการแจ้งกล่องข้อความ (Message box) ให้
นักศึกษาทราบว่า “ทํารายการแจ้งสําเรจ็การศึกษาเสร็จสิ้น!!!” (ดังรูปข้างล่าง) 
 

 
 
 ช่วงที่ระบบทําการแจ้งเตือนว่า “ทํารายการแจ้งสําเร็จการศึกษาเสร็จสิน้!!!” ให้นักศึกษา
กดปุ่ม OK ระบบจะทําการสร้างค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา เพ่ือนําไปชําระเงินที่งานการเงินคณะ ซึง่
ประกอบด้วย 

1. ค่าใบรายงานผลการศึกษา ฉบับภาษาไทยชุดละ 50 บาทXจํานวนชุด (ขึ้นอยู่ที่นักศึกษาทํา
การขอแต่ไม่เกิน 5 ชุด โดยจะดําเนินการให้ชุดแรกก่อนพร้อมกันทุกคน ส่วนชุดที่ขอเกินให้
ติดต่อขอรับหลัง 7 วันทําการ เมื่อนักศึกษาได้รับชุดแรกจากที่สสท.ส่งให้คณะแจกให้กับ
นักศึกษาแล้ว 

2. ค่าใบรายงานผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษชุดละ 50 บาทXจํานวนชุด (ขึ้นอยู่ที่นักศึกษา
ทําการขอแต่ไม่เกิน 5 ชุด เช่นเดียวกัน) 

3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี 1,200 บาท  ระดับปริญญาโท 1,500 บาท 
 

กรณีที่นักศึกษาทําการแจ้งสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ แล้ว ผลปรากฎว่านักศึกษาไม่
สําเร็จการศึกษาอันเน่ืองมาจากผลการศึกษาในบางรายวิชานักศึกษาไม่ผ่าน (ตก “F” หรือ ม.ส. “I” 
หรืออ่ืน ๆ) นักศึกษาก็จะต้องดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป (ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย) และ “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงนิ” ใหม ่ แต่ไม่ต้องนําไปชําระเงิน และนําส่ง
งานทะเบียนคณะ เพ่ือให้งานทะเบียนคณะรวบรวมนําส่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรณีเป็นรายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น ม.ส.(I) แล้วนักศึกษาไม่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นและเรียนครบหลักสูตรแล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไขผลการศึกษา ม.ส.(I)  นักศึกษา
จะต้องเขียนคําร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชําระเงินจํานวน 300 บาทท่ีงานการเงิน
คณะ และนักศกึษาต้องดําเนินการแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชาที่มีผลการศึกษา ม.ส.(I) ให้ผ่านต่อไป 

กรณีที่นักศึกษามีผลการศึกษาในบางรายวิชาไม่ผ่าน (“ตก” หรือ “Fail”) หรือ (“ม.จ.” ไม่พอใจ 
หรือ “U” “Unsatisfatory”) นักศึกษาก็จะต้องลงทะเบียนเรียนแก้รายวิชาที่ไม่ผ่านต่อไป และหาก
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เป็นเทอมสุดทา้ยและรวมหน่วยกิตแล้วนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรในเทอมที่ลงทะเบียนเรียนแก้
รายวิชาที่ไม่ผ่าน (ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย) และ “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงนิ” ใหม ่แต่ไม่
ต้องนําไปชําระเงิน และนําส่งงานทะเบียนคณะ เพ่ือใหง้านทะเบียนคณะรวบรวมนําส่งสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาํระเงิน นักศึกษาจะต้องเลื่อนไปด้านบนของหน้าจอก็จะเห็นรูป
เคร่ืองพิมพ์และเขียนว่า “พมิพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงนิ” (ดังรูปด้านล่างที่ลูกศรช้ี)  และกดพิมพ์ 
 
 

 
 
 เมื่อนักศึกษาเลือก”พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน” แล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า “กําลัง
สร้างแฟ้มข้อมูล กรุณารอสกัครู”่ ดังรูป หากมีแถบเกิดขึน้ดังลูกศรช้ี ให้คลิกเลือกแลว้กดที่หมายเลข 
 Click here for options และคลิกเลือก  Download File….. 
 

 

นายตัวอย่าง 
123456789011-1 

ยกตัวอย่าง 
yoktouyang 

ใบแจ้งยอดนี้จะต้องติดต้ัง Acrobat 
Reader or SumatraPDF 

 

นายตัวอย่าง  ยกตัวอย่าง 

Mr.touyang 
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 หลังจากน้ันจะขึ้น File Download ดังรูปข้างล่าง เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกว่า 
หากเลือกบันทึก (S- ave) จะต้ังช่ือไฟล์ที่ระบบสร้างมาให้คือ Gra_invoice075250305072-2.pdf 

หรือนักศึกษาจะบันทึกเป็นช่ือไฟล์อ่ืนก็ได้ ให้ต้ังช่ือไฟล์ตามที่ต้องการ แล้วก็บันทึกตามขั้นตอน  
หากเลือกเปิดไฟล์ (O- pen) ระบบจะทําการเปิดไฟล์ให้พร้อมแสดงบนหน้าจอเพ่ือให้นักศึกษาเลือกที่

จะพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ทันที 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่างใบแจ้งขอสําเรจ็การศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณ
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