รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร MCPE
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563
 กําหนดวันลงทะเบียนผานเว็บดวยตนเอง
- วันลงทะเบียนผานเว็บของ มก. :

5 – 8 มกราคม 2564 (ผานเว็บ https://sp-regis.ku.ac.th/index.php)

 กําหนดวันชําระเงินคาลงทะเบียน :

11 – 15 มกราคม 2564

 วันเปดภาคเรียน :

วันที่ 11 มกราคม 2564

 คาลงทะเบียน :
PATTERN
แบบลงรายวิชา
1 MCPE 24 (63..)

มก.

คณะ

ภาค

CPEG

หนวยกิต

รักษาฯ

เขาใหมฯ

คืนสภาพฯ

5,290

9,000

6,000

5,000

2,300

-

-

-

2 MCPE 23 (62..)

5,290

9,000

6,000

5,000

2,300

-

-

-

3 MCPE 19 (58..), 20 (59..), 21 (60..),
22 (61..)

5,290

9,000

6,000

5,000

2,300

-

-

-

หมายเหตุ
วิชาบังคับ 2 รายวิชา
ประกอบดวย
- วิชา 01204521 (GC)
- วิชา 01204591 (GC)
- วิชา 01204599 (GC)
อยางนอย 3 หนวยกิต
(ตองมีอาจารยที่ปรึกษา
แลว)
- วิชา 01204599 (GC)
อยางนอย 3 หนวยกิต

PATTERN
แบบรักษาสถานภาพนิสิต
4 MCPE 19 (58..), 20 (59..), 21 (60..),
22 (61..)

มก.

-

คณะ

-

ภาค

-

CPEG

5,000

หนวยกิต

-

รักษาฯ

9,500

เขาใหมฯ

-

คืนสภาพฯ

-

หมายเหตุ
ลงทะเบียนรหัส 000000
MCPE 19 - 22 ที่เรียน
ครบตามหลักสูตรแลว +
ขอลาพักการศึกษา ไมตอง
จายคาธรรมเนียม CPEG
(5,000 บาท)

หมายเหตุ : a. จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนรวม ตองไมเกิน 15 หนวยกิต/ภาคการศึกษา
b. นิสติ MCPE (แผน ก แบบ ก2) จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบ 12 หนวยกิต ภายใน 2 ปการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว จึง
จะสามารถลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตได หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธอยางนอย 3 หนวยกิต ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา
c. นิสิต MCPE ชั้นปที่ 3 เปนตนไป (รหัส 58.. - 61) หากไมมีขอมูลผลงานตีพิมพทางวิชาการจะถูกล็อคระบบลงทะเบียน นิสิตจะตองติดตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ปลดล็อคระบบลงทะเบียนกอนหมดกําหนดลงทะเบียน
d. นิสิตลาพักการศึกษาตองดําเนินการยื่นคํารองเสนอบัณฑิตวิทยาลัยใหอนุมัติกอนถึงกําหนดการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน :
1. Download แบบฟอรมลงทะเบียนเรียน (KU1) http://cpeg.cpe.ku.ac.th หรือติดตอขอรับเอกสารไดที่โครงการฯ
2. กรอกรายละเอียด KU1 และใหอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตลงนาม
3. นิสิต Login เขาสูระบบสารสนเทศนิสิต https://sp-regis.ku.ac.th/index.php เพื่อลงทะเบียนเรียนตามใบลงทะเบียน (KU1) นิสิตทําการยืนยันการลงทะเบียนระหวาง
วันที่ 5 – 8 มกราคม 2564
4. นิสิตสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชา พรอมทั้งตรวจสอบคาใชจายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ
หากคาใชจายไมตรงกัน โปรดแจงโครงการฯ ทันที เพื่อแกไขใหถูกตองกอนพิมพใบ KU9 จากระบบลงทะเบียนระหวางวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
5. นิสิตนํา KU9 ไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุหรือสแกน QR Code เพื่อชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด
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6. หลังจากนิสิตชําระเงินแลว โปรดสง KU.1 และหลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาที่โครงการฯ ทาง Email : cpeg@ku.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยแนบ
เอกสารตามลําดับดังนี้
6.1 KU1 โดยจะตองไดรับการลงนามจากอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต เปนที่เรียบรอยแลว โดยบันทึกไฟลเปน .pdf หรือ .jpg และกําหนดชื่อไฟลเปน “รหัสนิสิต KU1” เชน “6314550000 – KU1”
*** กรณีนิสิตปจจุบัน ไมมีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา ไมรับลงทะเบียน ***
*** กรณีนิสิตเขาศึกษาใหมที่ยังไมแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ไมตองมีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา ***
6.2 ใบแจงยอดการชําระเงินสวนที่ 1 มีตราประทับ และลายเซ็นเจาหนาที่ธนาคาร หรือสลิปการชําระเงินผาน QR Code ในการรับชําระคาลงทะเบียน โดยบันทึกไฟล
เปน .pdf หรือ .jpg และกําหนดชื่อไฟลเปน “รหัสนิสิต – KU9” เชน “6314550000 – KU9”
7. นิสิตสามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน (KU2) จากระบบลงทะเบียนดวยตนเอง โดยโครงการจะแจงกําหนดการใหทราบในภายหลัง
หมายเหตุ :
• กรณีที่นิสิตชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินเกินจํานวนจากประกาศของโครงการฯ แลว ไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• การลงทะเบียนลาชา : นิสิตจะตองเขียนคํารองทั่วไป (บว.01) แนบ KU1 เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนลาชา หลังจากคํารองอนุมัติแลวนิสิตจะตองติดตอโครงการฯ
เพื่อรับใบ Bill Payment (KU9) ไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย จํานวนเงินคาลงทะเบียนรวมคาปรับลาชาวันละ 100 บาท (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ 16
มกราคม 2564 เปนตนมา
• การเพิ่ม-ถอนรายวิชา : นิสิตจะตองยื่น KU3 (ใบเพิ่ม – ถอนรายวิชา) ที่มีลายเซ็นอาจารยประจําวิชา และอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้ง ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน
รายวิชาในเว็บดวยตนเอง ระหวางวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
⇒ นิสิตที่มีจํานวนรวมหนวยกิตเพิ่มจากเดิม จํานวนเงิน = จํานวนหนวยกิตที่เพิ่ม x คาหนวยกิต
⇒ นิสิตที่จํานวนรวมหนวยกิตลดลงจากเดิม จะไมสามารถขอเงินคาลงทะเบียนคืน
⇒ นิสิตจะตองตรวจสอบคาใชจายที่ระบุในใบ Bill Payment (KU9) เปรียบเทียบกับรายละเอียดการลงทะเบียนฯ ที่โครงการฯ ขึ้นประกาศ หากคาใชจายไม
ตรงกัน โปรดแจงโครงการฯ ทันที เพื่อแกไขใหถูกตองกอนพิมพ KU9 จากระบบลงทะเบียนเพื่อจะไปชําระเงิน
• โครงการฯ จะตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิต หากพบวานิสิตลงทะเบียนไมตรงกับใบลงทะเบียนที่นิสิตสงมา โครงการฯ จะดําเนินการแกไขการลงทะเบียน
ใหตรงกับใบ KU1 & KU3
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• หากนิสิตชําระคาลงทะเบียนไมครบถวน และนิสิตที่ไมลงทะเบียนผานเว็บ มก. https://sp-regis.ku.ac.th/index.php จะถือวานิสิตลงทะเบียนไม
เรียบรอย หรือนิสิตไมลงทะเบียน ซึ่งจะมีผลตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 10.3 “นิสิตที่ไมลงทะเบียนเรียนให
แลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปดภาคการศึกษา จะหมดสถานภาพนิสิตตามขอ 32(8)” และจะตองดําเนินการดวยตนเอง ดังนี้
⇒ ผูที่หมดสถานภาพนิสิตมีความประสงคจะคืนสภาพนิสิตจะตองเขียนคํารองทั่วไป (บว.01) ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธาน
โครงการฯ ยื่นขออนุมัติเสนอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งติดตามเรื่องภายในกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห)
⇒ สําเนาเรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแลวใหโครงการฯ รับทราบ และชําระเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด + คาปรับลาชา (ถามี) + คาคืนสภาพนิสิต
⇒ นิสิตนําตนฉบับคํารองทั่วไปที่บัณฑิตวิทยาลัยลงนามอนุมัติการคืนสภาพ + สําเนาใบเสร็จคาลงทะเบียน + ใบลงทะเบียน (KU1) ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย
พรอมทั้งติดตามเรื่องภายในกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณ 1 สัปดาห)
⇒ นิสิตนําเรื่องอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นที่สํานักบริหารการศึกษาเพื่อลงทะเบียน พรอมชําระคาธรรมเนียม 50 บาทตอรายการ
• หากนิสิตลืมรหัสผานจะตองติดตอสํานักบริการคอมพิวเตอรดวยตนเองเทานั้น
• วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 คือ วันที่ 25 มกราคม 2564
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