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       คำ�นำ�
 

  

  ก่อนอ่ืนสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน (สนส.)ก่อนอ่ืนสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน (สนส.) ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ

นักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ร้ัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเช่ือว่านักศึกษาทุกท่านจะจบการศึกษาออกไปเป็นนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ร้ัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเช่ือว่านักศึกษาทุกท่านจะจบการศึกษาออกไปเป็น

บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ ในระหว่างที่นักศึกษาใช้เวลาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ บัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ ในระหว่างที่นักศึกษาใช้เวลาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

นักศึกษาจำาเป็นท่ีจะต้องศึกษารายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนงานวิชาการและงานทะเบียน ท้ังในส่วนของนักศึกษาจำาเป็นท่ีจะต้องศึกษารายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนงานวิชาการและงานทะเบียน ท้ังในส่วนของ

การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน การขอจบการศึกษา และอื่น ๆ โดยคู่มือระบบงานทะเบียนเล่มนี้การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน การขอจบการศึกษา และอื่น ๆ โดยคู่มือระบบงานทะเบียนเล่มนี้

จะสามารถช่วยให้นักศึกษาทุกท่านเข้าใจและเป็นตัวอย่างในการดำาเนินการในทุกเรื่องของนักศึกษาที่จะสามารถช่วยให้นักศึกษาทุกท่านเข้าใจและเป็นตัวอย่างในการดำาเนินการในทุกเรื่องของนักศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ในคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยคำาอธิบายเกี่ยวกับประเภทการศึกษาและระบบเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ในคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยคำาอธิบายเกี่ยวกับประเภทการศึกษาและระบบ

หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบบริการการศึกษา การประเมินการเรียนหน่วยกิต การลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบบริการการศึกษา การประเมินการเรียน

การสอนของนักศึกษา การยื่นคำาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน การแก้ไขเกรด I และเกรด IP การลาพักการศึกษาการสอนของนักศึกษา การยื่นคำาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน การแก้ไขเกรด I และเกรด IP การลาพักการศึกษา

การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การขอคืนสภาพนักศึกษา การยกเว้นรายวิชาเรียนและการโอนผลการเรียนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การขอคืนสภาพนักศึกษา การยกเว้นรายวิชาเรียนและการโอนผลการเรียน

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การตรวจสอบโครงสร้างการสำาเร็จการศึกษา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การตรวจสอบโครงสร้างการสำาเร็จการศึกษา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

การขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา การแจ้งความจำานงเก่ียวกับการเรียนของนักศึกษา การขอสำาเร็จการศึกษาการขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา การแจ้งความจำานงเก่ียวกับการเรียนของนักศึกษา การขอสำาเร็จการศึกษา

ซ่ึงหากนักศึกษาได้อ่านและทำาความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือเล่มน้ีจะทำาให้นักศึกษาเข้าใจส่ิงท่ีนักศึกษาซ่ึงหากนักศึกษาได้อ่านและทำาความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือเล่มน้ีจะทำาให้นักศึกษาเข้าใจส่ิงท่ีนักศึกษา

จะต้องดำาเนินการตลอดการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องจากจะต้องดำาเนินการตลอดการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงข้อบังคับระเบียบของมหาวิทยาลัยในอนาคต นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของการเปล่ียนแปลงข้อบังคับระเบียบของมหาวิทยาลัยในอนาคต นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

นักศึกษาจะรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ตลอด 4 ปีที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อใช้ศึกษาเมื่อมีความจำาเป็นที่นักศึกษาจะรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ตลอด 4 ปีที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อใช้ศึกษาเมื่อมีความจำาเป็นที่

จะต้องดำาเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนของนักศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการจะต้องดำาเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนของนักศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนขอให้นักศึกษามีความสุขกับการใช้ชีวิตให้ร้ัวมหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาตามท่ีตัวเองและงานทะเบียนขอให้นักศึกษามีความสุขกับการใช้ชีวิตให้ร้ัวมหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาตามท่ีตัวเอง

และครอบครัวคาดหวังไว้ และครอบครัวคาดหวังไว้ 

          

        สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

             เมษายน 2565              เมษายน 2565 
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ประเภทก�รศึกษ�และระบบหน่วยกิต
ประเภทก�รศึกษ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการศึกษาทั้งหมด 2 ประเภท คือ การจัดการศึกษาภาคปกติ 
และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     ก�รจัดก�รศึกษ�ภ�คปกติ เป็นการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ โดยกำาหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ 
     ก�รจัดก�รศึกษ�ภ�คพิเศษ (กศ.บป.) เป็นการศึกษาในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และกำาหนดให้มีการจัดการศึกษาภาค
ฤดูร้อนในทุกปีการศึกษา

ระบบหน่วยกิต
 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�ใช้ระบบหน่วยกิต ซ่ึงแต่ละหลักสูตรจะมีจำานวนหน่วยกิตไม่เท่า
กันแล้วแต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำาหนด โดยค่าของหน่วยกิตจะถูกเทียบโดยชั่วโมงการเรียนการสอน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
     ภ�คทฤษฎี  กำาหนดให้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     ภ�คปฏิบัติ  กำาหนดให้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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ประเภทก�รศึกษ�และระบบหน่วยกิต
ประเภทก�รศึกษ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการศึกษาทั้งหมด 2 ประเภท คือ การจัดการศึกษาภาคปกติ 
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ฤดูร้อนในทุกปีการศึกษา

ระบบหน่วยกิต
 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�ใช้ระบบหน่วยกิต ซ่ึงแต่ละหลักสูตรจะมีจำานวนหน่วยกิตไม่เท่า
กันแล้วแต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำาหนด โดยค่าของหน่วยกิตจะถูกเทียบโดยชั่วโมงการเรียนการสอน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
     ภ�คทฤษฎี  กำาหนดให้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     ภ�คปฏิบัติ  กำาหนดให้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

                           ประเภทก�รศึกษ�และระบบหน่วยกิต
รูปแบบของหน่วยกิต
 ในหลักสูตรต่�ง ๆ ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� มีการกำาหนดรูปแบบของหลักสูตรไว้

หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละวิชา โดยมีโครงสร้างของการกำาหนดหลักสูตรดังนี้

 โครงสร้�งหน่วยกิต X ( x – y - z )  :  โดย X เท่ากับ จำ�นวนหน่วยกิต
 x  เท่ากับ จำ�นวนชั่วโมงภ�คทฤษฎีต่อสัปด�ห์
 y  เท่ากับ จำ�นวนชั่วโมงภ�คปฏิบัติต่อสัปด�ห์
 z  เท่ากับ จำ�นวนชั่วโมงที่ศึกษ�ด้วยตัวเองต่อสัปด�ห์

 ตัวอย่�งเช่น
 วิช�ก�รปรองดอง  3 (2-2-5) 
  จำานวนหน่วยกิต เท่ากับ 3 หน่วยกิต
  เลข 2 ในวงเล็บตำาแหน่งแรก คือ การเรียนในภาคทฤษฏี ในตัวอย่างนี้คือ 2 หน่วยกิต 
            หรือ 30 ชั่วโมง
  เลข 2 ในวงเล็บตำาแหน่งที่สอง คือ การเรียนในภาคปฏิบัติ ในตัวอย่างนี้คือ 2 หน่วยกิต 
            หรือ 30 ชั่วโมง
  เลข 5 ในวงเล็บตำาแหน่งที่สาม คือ ศึกษาด้วยตัวเอง ในตัวอย่างนี้คือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
         
 วิช�โรคติดต่อ 3 (3-0-6)
  จำานวนหน่วยกิต เท่ากับ 3 หน่วยกิต
  เลข 3 ในวงเล็บตำาแหน่งแรก คือ การเรียนในภาคทฤษฎี ในตัวอย่างน้ีคือ 3 หน่วยกิต 
            หรือ 45 ชั่วโมง
  เลข 0 ในวงเล็บตำาแหน่งท่ีสอง คือ การเรียนในภาคปฏิบัติ ในตัวอย่างน้ีคือ 0 หน่วยกิต 
            หรือ 0 ชั่วโมง หรือไม่มีภาคปฏิบัติ
  เลข 6 ในวงเล็บตำาแหน่งที่สาม คือ ศึกษาด้วยตัวเอง ในตัวอย่างนี้คือ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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      ก�รลงทะเบียนเรียน
หลักเกณฑ์ในก�รลงทะเบียนเรียน          

 1. นักศึกษาต้องยืนยันการลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด มิฉะน้ันจะต้องรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก หากไม่ยืนยันการลงทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
 2. จำานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำาหนดใน
แต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

หม�ยเหต ุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งเกินกว่า
ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับหรือแผนการศึกษาตามเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้         
      1. เป็นนักศึกษาที่จะขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
      2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่อนออก   
                  ปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      3. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
      4. เป็นนักศึกษาตกค้าง (มคอ.2 ไม่ได้กำาหนดแผนการศึกษาไว้) 

 3. นกัศึกษาภาคปกติที่อยู่ในภาวะวิกฤติ (Critical) และภาวะรอพินิจ (Probation) ต้องลงทะเบียน
เรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
กรรมการหลักสูตร ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ให้ลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ

6



      ก�รลงทะเบียนเรียน
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หม�ยเหต ุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งเกินกว่า
ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับหรือแผนการศึกษาตามเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้         
      1. เป็นนักศึกษาที่จะขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
      2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่อนออก   
                  ปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      3. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
      4. เป็นนักศึกษาตกค้าง (มคอ.2 ไม่ได้กำาหนดแผนการศึกษาไว้) 

 3. นกัศึกษาภาคปกติที่อยู่ในภาวะวิกฤติ (Critical) และภาวะรอพินิจ (Probation) ต้องลงทะเบียน
เรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
กรรมการหลักสูตร ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ให้ลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ

                                  ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�
ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตร ี         

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) เป็นแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมตามคุณวุฒิดังนี้

ที่มา : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำาหรับ 
            นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2563 
        2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากร 

            ประจำาการ พ.ศ.2563

ก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี
 1. ใหนั้กศึกษาชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภ�ยในระยะเวล�ท่ีมห�วิทย�ลัยกำ�หนดไว้ในประก�ศ
ปฏิทินวิช�ก�ร ซึ่งมห�วิทย�ลัยจะประก�ศปฏิทินวิช�ก�รในทุกภ�คก�รศึกษ� หากไม่ดำาเนินการในช่วงเวลา
ที่กำาหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะเป็น “ค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�”
 2. หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ให้ดำาเนินการชำาระเงินเพื่อ
รักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ก่อนวันเร่ิมสอบปล�ยภ�คของภ�คก�รศึกษ�น้ัน หากไม่ดำาเนินการตามวันเวลา
ที่กำาหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะเป็น “ค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�”
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      ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�
 
 3. ในกรณีที่นักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายครบตามจำานวนภาคการศึกษา

ในแผนการเรียนแล้ว แต่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ในภาคการศึกษานั้น โดยให้จ่ายค่าบำารุงการศึกษาแทน ดังนี้

ที่มา : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี สำาหรับ 
            นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2563 
        2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากร 
            ประจำาการ พ.ศ.2563

ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คือ การศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

(ปริญญาโท) ซึ่งมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยได้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไว้ดังนี้ 

ที่มา : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตร 
            มหาบัณฑิต พ.ศ.2557
        2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 
            มหาบัณฑิต พ.ศ.2550
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      ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�
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ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คือ การศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

(ปริญญาโท) ซึ่งมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยได้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไว้ดังนี้ 

ที่มา : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตร 
            มหาบัณฑิต พ.ศ.2557
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                                  ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�
ก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�       
 1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต
  2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต สำาหรับภาคการศึกษาปกติ
ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 3. ให้นักศึกษาชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ในประกาศ
ปฏิทินวิชาการ หากไม่ดำาเนินการในช่วงเวลาที่กำาหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด นักศึกษาต้องชำาระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำาหนด  
  4. นกัศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกำาหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาท่ี  
มหาวิทยาลัยกำาหนดในปฏิทินวิชาการ จะไม่มีสิทธ์ิในการลงทะเบียนสำาหรับภาคการศึกษาน้ัน ๆ เว้นแต่จะได้
รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
  5. หากนักศึกษาไม่ได้ดำาเนินการลงทะเบียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดในปฏิทินวิชาการไม่ว่ากรณี ใด ๆ
จะต้องดำาเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจำาหน่ายชื่อพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนของ
ทั้งอาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเรียกชื่อว่า “ระบบบริการการศึกษา” ในระบบบริการ
การศึกษานั้นจะรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาไว้อย่างละเอียด นักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสเพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้งานระบบ
บริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอื่น ๆ 
 การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษานั้นสามารถเปิดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เช่น
Internet Explorer หรือ Google Chrome เป็นต้น จากนั้นพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของระบบบริการการศึกษา คือ
http://reg.skru.ac.th ลงในช่อง Address แล้วคลิกที่ปุ่ม Enter ระบบจะนำานักศึกษาไปยังหน้าแรกของ
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ต่อไป ดังภาพต่อไปนี้

 จากภาพด้านบน เห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงประเภทการใช้งาน ประกอบไปด้วยหัวข้อ 
เข้าสู่ระบบ วิชาที่เปิดสอน ปฏิทินวิชาการ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อ/แผนการเรียนตามหมู่เรียน โปรแกรม
ช่วยคำานวณเกรดเฉลี่ย ตอบคำาถาม ค้นหาตารางการใช้ห้อง นักศึกษาสามารถเข้าไปยังเมนูที่ต้องการได้
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ตัวอย่�งก�รป้อน
รหัสประจำ�ตัว
นักศึกษ� และ
รหัสผ่�น เพื่อเข้�
สู่ระบบบริก�ร
ก�รศึกษ�

  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนของ
ทั้งอาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเรียกชื่อว่า “ระบบบริการการศึกษา” ในระบบบริการ
การศึกษานั้นจะรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาไว้อย่างละเอียด นักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสเพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้งานระบบ
บริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอื่น ๆ 
 การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษานั้นสามารถเปิดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เช่น
Internet Explorer หรือ Google Chrome เป็นต้น จากนั้นพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของระบบบริการการศึกษา คือ
http://reg.skru.ac.th ลงในช่อง Address แล้วคลิกที่ปุ่ม Enter ระบบจะนำานักศึกษาไปยังหน้าแรกของ
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ต่อไป ดังภาพต่อไปนี้

 จากภาพด้านบน เห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงประเภทการใช้งาน ประกอบไปด้วยหัวข้อ 
เข้าสู่ระบบ วิชาที่เปิดสอน ปฏิทินวิชาการ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อ/แผนการเรียนตามหมู่เรียน โปรแกรม
ช่วยคำานวณเกรดเฉลี่ย ตอบคำาถาม ค้นหาตารางการใช้ห้อง นักศึกษาสามารถเข้าไปยังเมนูที่ต้องการได้

      ระบบบริก�รก�รศึกษ�
ก�รเข้�สู่ระบบ
 ในส่วนของการดำาเนินการที่เป็นส่วนบุคคล เช่น การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน 
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระทำาได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” หลังจากนั้นให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้�สู่ระบบ”
 2. พิมพ์รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน (ในกรณีเข้าใช้ระบบเป็นคร้ังแรก รหัสผ่านคือ รหัสเลขบัตร
ประจำาตัวประชาชน 13 หลัก)
 3. คลิกที่ปุ่ม “เข้�สู่ระบบ”

ก�รเปลี่ยนรหัสผ่�น
 เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบในครั้งแรก สิ่งแรกที่ต้องทำาคือ การเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบโดยก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบที่
แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการกด Caps Lock ค้างไว้หรือไม่ ในกรณี
ท่ีนักศึกษ�ลืมรหัสผ่�นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้นักศึกษ�ติดต่อที่ สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่�น สำาหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

          1. นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสได้ไม่จำากัดจำานวนครั้ง
                  ที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
           2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน
           3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ 1
           4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ้ำาอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1
           5. คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
 6. เมื่อหน้าจอระบบขึ้นว่า “ระบบทำาการสำาเร็จ” นั้นหมายถึง นักศึกษาได้ทำาการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 เรียบร้อยแล้ว
 7. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ถอยกลับ” เพื่อเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รกรอกประวัติส่วนตัว
 เมือ่นักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษากรอกประวัติส่วนตัว ประกอบไปด้วย
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่อยู่ ฯลฯ ดังภาพต่อไปนี้
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รกรอกประวัติส่วนตัว
 เมือ่นักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษากรอกประวัติส่วนตัว ประกอบไปด้วย
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่อยู่ ฯลฯ ดังภาพต่อไปนี้

      ระบบบริก�รก�รศึกษ�

ก�รยืนยันก�รลงทะเบียน / ก�รดึงร�ยวิช�จ�กแผนก�รเรียนต�มหลักสูตรวิช�
 นักศึกษาสามารถทำาการยืนยันการลงทะเบียน หรือการดึงรายวิชาจากแผนการเรียนตามหลักสูตรวิชา 
เมือ่ดำาเนินการเสร็จสิ้น นักศึกษาจะสามารถดูตารางเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ โดยการเลือกเมนู 
“ลงทะเบียน” ระบบจะนำานักศึกษาเข้าสู่หน้าจอการรับลงทะเบียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.วิธีการเข้าระบบการยืนยันการลงทะเบียนคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน โดย
เมนูนี้จะปรากฏในช่วงปฏิทินวิชาการกำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น (ก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
สัปดาห์ที่ 1-2 ของภาคการศึกษา)
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
วิธีในก�รลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่�งๆ
 เม่ือนักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจแสดง “เงื่อนไขในก�รลงทะเบียน
ผ�่นระบบอินเตอร์เน็ต”เพื่อแจ้งรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไขที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
เมือ่นักศึกษาเข้าใจและยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงดังกล่าว นักศึกษาสามารถคลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” 
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 หลังจากคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” แล้ว จะพบกับหน้าเว็บเพจแรกของการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
ดังภาพด้านล่าง และให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันก�รลงทะเบียน (ดึงร�ยวิช�จ�กแผน)” 
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
วิธีในก�รลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่�งๆ
 เม่ือนักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจแสดง “เงื่อนไขในก�รลงทะเบียน
ผ�่นระบบอินเตอร์เน็ต”เพื่อแจ้งรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไขที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
เมือ่นักศึกษาเข้าใจและยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงดังกล่าว นักศึกษาสามารถคลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” 
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 หลังจากคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” แล้ว จะพบกับหน้าเว็บเพจแรกของการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
ดังภาพด้านล่าง และให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันก�รลงทะเบียน (ดึงร�ยวิช�จ�กแผน)” 

      ระบบบริก�รก�รศึกษ�

 เม่ือนักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันก�รลงทะเบียน (ดึงร�ยวิช�จ�กแผน)” ระบบจะดึงรายวิชาที่ทาง
สาขาของนักศึกษากำาหนดเป็นแผนรายวิชาได้มาแสดง พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่สำาคัญ ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
จำานวนหน่วยกิต กลุ่มการเรียน (sec) วัน/เวลาเรียน และจำานวนหน่วยกิตรวม และให้นักศึกษาเลือกที่
เมนู “ยืนยัน”

 หลังจากเลือกที่เมนู “ยืนยัน” แล้ว หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่จะถึง นักศึกษาจะต้องคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้ง ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียนจึงจะ
เสร็จสมบูรณ์ตามภาพด้านล่าง 
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 

 หลังจากคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยัน” แล้ว ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมท้ังแสดง
ยอดเงินท่ีต้องชำาระท้ังหมด หลังจากน้ันให้คลิกท่ีปุ่ม “ผลลงทะเบียน” เพ่ือดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

 หลังจากคลิกท่ีปุ่ม “ผลลงทะเบียน” ระบบจะแสดงรายช่ือวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ัน
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อนำาไปชำาระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ทุกสาขา)
และธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ตามกำาหนดการชำาระเงินในปฏิทินวิชาการ หรือชำาระเงินภายในวันเวลา
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำาระเงิน
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ในกรณีที่ระบบ
ไม่แสดงค่�ใช้จ่�ย

ในก�รลงทะเบียนให้นักศึกษ�
ติดต่อสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�ร

และง�นทะเบียน

  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 

 หลังจากคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยัน” แล้ว ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมท้ังแสดง
ยอดเงินท่ีต้องชำาระท้ังหมด หลังจากน้ันให้คลิกท่ีปุ่ม “ผลลงทะเบียน” เพ่ือดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

 หลังจากคลิกท่ีปุ่ม “ผลลงทะเบียน” ระบบจะแสดงรายช่ือวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ัน
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อนำาไปชำาระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ทุกสาขา)
และธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ตามกำาหนดการชำาระเงินในปฏิทินวิชาการ หรือชำาระเงินภายในวันเวลา
ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำาระเงิน

      ระบบบริก�รก�รศึกษ�

ก�รตรวจสอบร�ยก�รหนี้สิน
 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูภาระค่าใช้จ่ายของรายวิชา โดยเลือกที่เมนู “ภ�ระค่�ใช้จ่�ย/ทุน” นักศึกษา
สามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดได้ก่อนที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อชำาระเงินผ่านทาง
ธนาคาร โดยเลือกที่เมนู “ภ�ระค่�ใช้จ่�ย/ทุน” หลังจากการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 หลังจากเลือกท่ีเมนู “ภ�ระค่�ใช้จ่�ยทุน” แล้ว หน้าจอจะแสดงหน้า “ภ�ระค่�ใช้จ่�ยทุน/ทุนก�รศึกษ�” 
ดังภาพด้านล่าง
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รเพิ่ม-ถอนร�ยวิช�
 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถเพิ่ม-ถอน รายวิชา ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
ผ่านระบบได้ด้วยตัวเองโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำาตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
  2. หากนักศึกษาต้องการแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว นักศึกษาสามารถแก้ไขได้ด้วย
ตัวเองโดยเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มถอน” เพื่อทำาการเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ต้องการ

  3. หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
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      ระบบบริก�รก�รศึกษ�

  4. เมื่อนักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าที่แสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ดังภาพต่อไปนี้

  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รเพิ่ม-ถอนร�ยวิช�
 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถเพิ่ม-ถอน รายวิชา ที่ลงทะเบียนไปแล้ว
ผ่านระบบได้ด้วยตัวเองโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำาตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง
  2. หากนักศึกษาต้องการแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว นักศึกษาสามารถแก้ไขได้ด้วย
ตัวเองโดยเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพิ่มถอน” เพื่อทำาการเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ต้องการ

  3. หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

19



ห�กไม่ต้องก�รถอน
ร�ยวิช�นั้นแล้ว ให้คลิกที่

ปุ่ม [ลบ] จ�กนั้นร�ยวิช�ที่เลือก
จะลงม�บริเวณ“ร�ยวิช�ที่

ลงทะเบียนทั้งหมด” 
ด้�นล่�งต�มเดิม            

  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รถอนร�ยวิช�
  หากต้องการถอนรายวิชา ให้คลิกที่สัญลักษณ์             ในหัวข้อ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่
ต้องการถอน ระบบจะนำารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่ด้านบน

ก�รเพิ่มร�ยวิช�
  หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสวิชา ลงในช่อง 
“ระบุร�ยวิช�” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นห�” ระบบจะนำารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขมาแสดง ดังภาพต่อไปนี้
  หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้า          ด้านหลังรายวิชา  ดังภาพต่อไปนี้
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รถอนร�ยวิช�
  หากต้องการถอนรายวิชา ให้คลิกที่สัญลักษณ์             ในหัวข้อ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่
ต้องการถอน ระบบจะนำารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ที่พื้นที่ด้านบน

ก�รเพิ่มร�ยวิช�
  หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสวิชา ลงในช่อง 
“ระบุร�ยวิช�” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นห�” ระบบจะนำารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขมาแสดง ดังภาพต่อไปนี้
  หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้า          ด้านหลังรายวิชา  ดังภาพต่อไปนี้

      ระบบบริก�รก�รศึกษ�

	  เมื่อคลิกที่รูปตะกร้า           ด้านหลังรายวิชา ระบบจะนำารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ 
“ร�ยวิช�ที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร” ด้านบน ดังภาพต่อไปนี้

 ก�รเพิ่มถอนร�ยวิช� ระบบจะทำาการตรวจสอบรายวิชาที่ เพิ่ม-ถอน ในเบื้องต้นว่าสามารถทำาการ
เพิ่ม-ถอน ได้หรือไม่ดังนี้
 1. เมื่อระบบทำาการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทำาการ เพิ่ม-ถอน ได้ นักศึกษาจะต้อง
ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุเสียก่อน 
 2. เมื่อระบบทำาการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่ารายวิชาที่เลือกเพื่อทำาการ เพิ่ม-ถอน นั้น 
สามารถทำาการ เพิ่ม-ถอน ได้ ให้นักศึกษาทำาการเลือกที่เมนู “ยืนยัน” ดังภาพต่อไปนี้ เพื่อดูประวัติ
การทำารายการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา 
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รถอนร�ยวิช�
 3. หลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายการและคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้ง ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ระบบทำ�ก�รสำ�เร็จ”

 4.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ผลลงทะเบียน”
ดังภาพต่อไปนี้
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  ระบบบริก�รก�รศึกษ�
 
 
ก�รถอนร�ยวิช�
 3. หลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายการและคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้ง ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ระบบทำ�ก�รสำ�เร็จ”

 4.  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ผลลงทะเบียน”
ดังภาพต่อไปนี้

                       ก�รประเมินก�รเรียนก�รสอนโดยนักศึกษ�

	 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำาหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา 
จะต้องมีการประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อนำาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจึงได้จัดทำาระบบประเมินการเรียนการสอนขึ้น นักศึกษาสามารถเข้าทำาแบบประเมินได้ที่
เว็บไซต์ http://reg.skru.ac.th โดยช่วงเวลาที่ให้ทำาการประเมินจะระบุไว้ใน ในแต่ละภาคการศึกษา 
นักศึกษาสามารถดำาเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. หากต้องการเข้าทำาการประเมินให้เลือกที่เมนู “ประเมินผู้สอน” ระบบจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจ
แสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน 

 2. หลังจากนั้นให้นักศึกษา เลือก “ชื่อของอาจารย์ผู้สอน” ที่ต้องการประเมิน
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ในกรณีที่นักศึกษ�ไม่ทำ�ก�รประเมินก�รเรียนก�รสอนภ�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนด  นักศึกษ�จะไม่ส�ม�รถเข้�ดูผลก�รเรียน
ในร�ยวิช�นั้น ๆ ได้ ดังนั้นขอให้นักศึกษ�ประเมินผลก�รประเมิน
ก�รเรียนก�รสอนให้ครบทุกร�ยวิช� ต�มช่วงเวล�ที่แจ้งใน
ปฏิทินวิช�ก�รของภ�คก�รศึกษ�นั้น   

ก�รประเมินก�รเรียนก�รสอนโดยนักศึกษ�
 
 
 3. ระบบจะแสดงคำาถามแบบประเมิน ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ เมื่อเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกที่ปุ่ม SAVE
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ก�รประเมินก�รเรียนก�รสอนโดยนักศึกษ�
 
 
 3. ระบบจะแสดงคำาถามแบบประเมิน ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ เมื่อเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกที่ปุ่ม SAVE

                          ก�รลงทะเบียน/ก�รขอเปิดร�ยวิช�

	 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการทราบในรายละเอียดบางเรื่องหรือดำาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน 
ทางสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นคำาร้องเพื่อดำาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องยื่นคำาร้องตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ก�รขอเปิดร�ยวิช�ก�รเรียนเพิ่ม และขอเปิดร�ยวิช�ก�รเรียนร่วม
      ก�รขอเปิดร�ยวิช�เรียนเพิ่ม คือ การขอเปิดรายวิชาที่ยังไม่มีในระบบการลงทะเบียน
ของภาคการศึกษานั้น 
      ก�รขอเปิดร�ยวิช�เรียนร่วม คือ การขอเปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มีรหัสวิชาที่ตรงกับ
หลักสูตรแต่มีรายวิชาที่เปิดอยู่แล้ว และเนื้อหาวิชาสามารถเรียนร่วมกันได้

 ขั้นตอนก�รขอเปิดร�ยวิช�
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  ก�รลงทะเบียน/ก�รขอเปิดร�ยวิช�
 
 
 ก�รขอลงทะเบียนร�ยวิช�ที่จำ�กัดจำ�นวน/สำ�รองที่นั่ง
 ในทุกรายวิชาจะกำาหนดจำานวนนักศึกษาสูงสุดท่ีสามารถลงทะเบียนได้ไว้ หากมีผู้ลงทะเบียนเรียน
ในวิชานั้นครบตามจำานวนแล้ว นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติมจะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่ม
ในรายวิชานั้นได้ หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชานั้นจะต้องดำาเนินการขอลงทะเบียนรายวิชาที่
จำากัดจำานวน หรือการสำารองที่นั่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนก�รสำ�รองที่นั่ง
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                          ก�รลงทะเบียน/ก�รขอเปิดร�ยวิช�

 ก�รแจ้งต�ร�งสอบซ้ำ�ซ้อน
 นักศึกษาท่ีมีตารางสอบกลางภาคหรือตารางสอบปลายภาคซำา้ซ้อนกัน สามารถยื่นคำาร้องขอสอบ
กับกรรมการกลางได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. เป็นนักศึกษาที่จะขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย 
 3. เป็นนักศึกษาตกค้าง 
 4. เป็นนักศึกษาที่ผ่านภาวะวิกฤติ (Critical) หรือภาวะรอพินิจ (Probation)

 ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร
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     ก�รแก้ไขผลก�รศึกษ� I และ IP

 เม่ือนักศึกษาได้รับแจ้งผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาว่ามีผลการเรียนเป็น I และ 
IP ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบดำาเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือเปล่ียนผลการศึกษา I และ IP  เป็นค่า
ระดับคะแนน โดยต้องดำาเนินการให้เสร็จส้ินตามวันเวลาท่ีกำาหนดในปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หากไม่ดำาเนินการติดต่อแก้ไข นักศึกษาอาจจะได้รับผลการศึกษาเป็น E
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     ก�รล�พักก�รศึกษ�  รักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�  
                และก�รขอคืนสภ�พนักศึกษ�

 ก�รล�พักก�รศึกษ�  ดำาเนินการดังน้ี
 การลาพักการศึกษา ดำาเนินการเม่ือนักศึกษาได้ทำาการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว 
แต่มีเหตุจำาเป็นไม่สามารถเรียนได้ นักศึกษาจะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน จะกระทำาได้
อย่างช้าที่สุด 2 สัปดาห์ ก่อนวันสอบปลายภาคตามที่ปฏิทินวิชาการกำาหนด และให้ถือเป็นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียนโดยที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคนั้นจะเป็น “W” และจะปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา

 รักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�
 การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ดำาเนินการเมื่อนักศึกษา ไม่ประสงค์จะศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
ให้ยื่นคำาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และชำาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา (ภาคปกติ 500 บาท 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 1000 บาท) ภายในวันที่กำาหนดตามปฏิทินวิชาการของภาคการศึกษานั้น ๆ  
หากไม่ดำาเนินการนักศึกษาจะถือว่านักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย

 ก�รขอคืนสภ�พนักศึกษ�
 การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ดำาเนินการเมื่อนักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยตั้งแต ่
1 ภาคการศึกษา  เป็นต้นไป ให้ดำาเนินการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
เท่ากับจำานวนภาคการศึกษาที่ขาดการติดต่อไป 
  การขอลาพักการศึกษาและการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ดำาเนินการได้คราวละ 1 ภาค
การศึกษาเท่านั้น 

 สำาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้วมีเงื่อนไขดังนี้
            1. นักศึกษาใหมไ่ม่ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องล�พักก�รศึกษ�หรือรักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ใน
ภ�คก�รศึกษ�แรกได้ ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร
  2. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
  3. ประสบอุบัติเหตุ ภยันตรายหรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ผลดีได้
  4. เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
 2. การลาพักการศึกษาและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ใหน้ับระยะเวล�ล�พักก�รเรียนเข้�เป็นระยะเวล�ก�รศึกษ�ด้วย
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ก�รล�พักก�รศึกษ�  รักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�  
และก�รขอคืนสภ�พนักศึกษ�
 
 
 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร
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ก�รล�พักก�รศึกษ�  รักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�  
และก�รขอคืนสภ�พนักศึกษ�
 
 
 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

              ก�รโอนผลและก�รเทียบโอนก�รเรียน

 ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน 
 การเทียบโอนผลการเรียน(การยกเว้นรายวิชา) หมายถึง การนำาผลการเรียนและประสบการณ์
ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
มาประเมินเข้าสู่รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ศึกษาโดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก

 เงื่อนไขก�รเทียบโอนผลก�รเรียน
 1. รายวิชาที่จะนำามาขอเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน)ต้องสอบได้มาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
 โดยเริ่มนับจากวันสำาเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีผลการเรียน
 2. รายวิชาที่จะนำามาขอเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน)ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับดับ
คะแนนไม่ต่ำากว่า C หรือ 2.00
 3. จำานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน)รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
2 ใน 3 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำาและเมื่อได้รับการการเทียบโอนผลการเรียน
(ยกเว้นรายวิชาเรียน)แล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 4. รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน)จะมีการบันทึกไว้ในระเบียน
การเรียนของนักศึกษาเป็น “P”
 5. ผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน)ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 6. กรณีผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอีก
สาขาวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด
 7. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน) รายวิชาละ 500 บาท 
 8. โดยนักศึกษาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน(ยกเว้นรายวิชาเรียน)จะต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น
 9. นักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ควรปฏิบัติดังนี้
         9.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคำาแนะนำา
         9.2 ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผล
การเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พ.ศ.2553 ให้เข้าใจ
         9.3 ดำาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
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ก�รโอนผลและก�รเทียบโอนก�รเรียน
 
 
 ขั้นตอนก�รเทียบโอนผลก�รเรียน(ก�รยกเว้นร�ยวิช�)
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              ก�รโอนผลและก�รเทียบโอนก�รเรียน

 ก�รโอนผลก�รเรียน 
 การโอนผลการเรียน หมายถึง การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษาหรือลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก
       เงื่อนไขในก�รโอนผลก�รเรียน
 1. ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้นและ
 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 2.00
 2. การโอนผลการเรียนต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว โดยไม่จำากัด
 จำานวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
 3. มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียนและเสนอต่อ
 มหาวิทยาลัย
 4. ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนจะ ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 5. ค่าธรรมการขอโอนผลการเรียน คนละ 500 บาท
 6. การโอนผลการเรียนต้องดำาเนินการเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกของการเข้าเป็นนักศึกษา

 ขั้นตอนก�รโอนผลก�รเรียน

ก�รโอนผลและก�รเทียบโอนก�รเรียน
 
 
 ขั้นตอนก�รเทียบโอนผลก�รเรียน(ก�รยกเว้นร�ยวิช�)
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 ก�รพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

 หลักเกณฑ์ก�รพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�
 1. นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดต้องชำาระค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา
 2. นักศึกษาท่ีไม่ลาพักการเรียน หรือไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา ต้องพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาต้องการกลับมาศึกษาต่อนักศึกษาจะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอคืน
และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 3. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในกรณีท่ีขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรก ให้ถือว่า
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษ�จะพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ในกรณีต่อไปนี้
 1.ก�รพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�
  1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรีต่อเน่ือง ภาคปกติ พ.ศ. 2563
  1.2 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสำาหรับ
  บุคลากรประจำาการ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  พ.ศ.2564
 ในกรณีน้ี หมายถึง นักศึกษาผู้ใดท่ีไม่ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายภาคการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น ๆ ให้
นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาสามารถขอคืนและรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาได้ทุกภาคการศึกษาท่ีหยุดการศึกษา
 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะนักศึกษาได้ท่ีระบบบริการการศึกษา regis.skru.ac.th 
หากมีสถานะเป็น “ค้างชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา” ดังภาพต่อไปน้ี ให้ติดต่อได้ท่ีสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน อาคาร 48  ช้ัน 1  หรือเพจ REGIS  SKRU
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 2. ก�รพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ� ด้วยข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� ว่�ด้วยก�รจัดก�ร
ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี พ.ศ.2560 หมวด 9  ก�รตรวจสอบสถ�นภ�พนักศึกษ�และก�รพ้นสภ�พก�ร
เป็นนักศึกษ� 
 ในกรณีนี้ หมายถึง นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
ในแต่ละภาคการศึกษา ให้นักศึกษ�ผู้นั้นพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย โดยนักศึกษา
สามารถตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสม และสถานะของนักศึกษาได้ที่เว็บไซตของสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  regis.skru.ac.th ระบบบริการการศึกษา(ผลการศึกษา) หากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพย์ 0883989991 โดยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม
ในแต่ละภาคการศึกษาแสดงในภาพด้านล่าง

หม�ยเหตุ
            2.1 หากนักศึกษามีสถานะ “ภาวะวิกฤต” แล้วต่อด้วยสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาถัดไปนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
            2.2 หากนักศึกษาไม่เคยมีสถานะ “ภาวะวิกฤติ” มาก่อนแต่มีสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกัน
สามภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ และนักศึกษาต้องได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 จะทำาให้สถานะนักศึกษาเป็น “ปกติ”
            2.3 นักศึกษาที่มีสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันหนึ่งหรือสองภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาถัดไป
นักศึกษาได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 จะทำาให้สถานะนักศึกษาเป็น “ปกติ”
            2.4 นักศึกษาท่ีมีสถานะ “ปกติ” หากภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม
ต่ำากว่า 2.00 แต่ต้องไม่ต่ำากว่า 1.25 จะทำาให้สถานะนักศึกษาเริ่มนับสถานะ “รอพินิจ 1” ใหม่แต่นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้  
            2.5 นักศึกษาที่มีสถานะ “รอพินิจ 3 (วิกฤติ)” คือ นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ 3 เป็นครั้งที่ ๒ 
ในภาคการศึกษาถัดไปหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 1.90 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
            2.6 ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้นับรวมในการคำานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
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 ตัวอย�่งก�รได้รับสถ�นะของนักศึกษ�
ตัวอย่�งท่ี 1   สถานะ “ภ�วะวิกฤต” แล้วต่อด้วยสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา

                คะแนนเฉล่ียสะสม    สถ�นะนักศึกษ�
 ภาคการศึกษาท่ี 1     1.75                          ภาวะวิกฤติ
 ภาคการศึกษาท่ี 2   1.60                           รอพินิจ 1
 ภาคการศึกษาท่ี 3   1.85                          รอพินิจ 2
 ภาคการศึกษาท่ี 4   1.90        รอพินิจ 3
 ภาคการศึกษาท่ี 5   1.99                พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตัวอย่�งที่ 2   มีสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาถัดไป ได้ GPAX มากกว่า 
1.99 จะเป็น “ปกติ”
                                     คะแนนเฉล่ียสะสม    สถ�นะนักศึกษ�
 ภาคการศึกษาท่ี 1     2.00                              ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 2   1.60                            รอพินิจ 1
 ภาคการศึกษาท่ี 3   1.85                           รอพินิจ 2
 ภาคการศึกษาท่ี 4   1.90         รอพินิจ 3
 ภาคการศึกษาท่ี 5   2.30           ปกติ

ตัวอย่�งท่ี 3  มีสถานะ “ปกติ” มาตลอดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาถัดไปได้ GPAX ตำา่กว่า 2.00

               คะแนนเฉล่ียสะสม    สถ�นะนักศึกษ�
 ภาคการศึกษาท่ี 1      2.25                              ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 2   2.20                    ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 3   2.19                              ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 4   2.10                    ปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี 5   1.70          รอพินิจ 1

สถานะนักศึกษาเร่ิมนับสถานะ “รอพินิจ 1” ใหม่

               คะแนนเฉล่ียสะสม    สถ�นะนักศึกษ�
 ภาคการศึกษาท่ี 1     2.05                              ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 2   1.99                            รอพินิจ 1
 ภาคการศึกษาท่ี 3   1.88                           รอพินิจ 2
 ภาคการศึกษาท่ี 4   2.00           ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 5   1.50                 รอพินิจ 1
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ตัวอย่�งท่ี 5 มีสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาถัดไป ได้ GPAX มากกว่า 
1.99 จะเป็น “ปกติ” แต่หากว่าได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำากว่า 1.90 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

                                      คะแนนเฉล่ียสะสม    สถ�นะนักศึกษ�
 ภาคการศึกษาท่ี 1      2.00                              ปกติ
 ภาคการศึกษาท่ี 2    1.60                            รอพินิจ 1
 ภาคการศึกษาท่ี 3    1.85                     
 ภาคการศึกษาท่ี 4    1.90   
 ภาคการศึกษาท่ี 5    1.99  
         
 ภาคการศึกษาท่ี 6    1.89  

 2.7 ผลการคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษา ให้ดูจากช่องคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ระบบบริการการศึกษาตามตัวอย่างต่อไปนี้

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2564        หน่วยกิต  ผลก�รเรียน
  3631217  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค          3             D 
  3631301  ภาษาอังกฤษสำาหรับเศรฐศาสตร ์         3             W 
  3631901  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ       3             D       
  3631902      ทักษะการนำาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ         3             C
  GESH207  ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร ์          3             C 
  GESS302  ท้องถิ่นของเรา            3             C+
                                   
   หน่วยกิตที่ได้ 15 คะแนนเฉลี่ย (GPA)          1.70
   หน่วยกิตสะสม 15 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 1.70

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2564        หน่วยกิต  ผลก�รเรียน
  3631218   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค          3             C
  3641113   การบัญชีธุรกิจ            3             D+
  4373303  อาหารหมักท้องถิ่นใต้เพื่อพัฒนาชุมชน        3             C+             
  GESH201   ทักษะชีวิต            3             C              
  GESC401   การคิดในยุคดิจิทัล           3             C 
  
    หน่วยกิตที่ได้  15 คะแนนเฉลี่ย (GPA)             2.20
    หน่วยกิตสะสม  30 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  1.95
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ภ�คก�รศึกษ�ท่ี 1/2565       หน่วยกิต  ผลก�รเรียน

  3632216   การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ        3             C
  3632315   คณิตศาสตร์สำาหรับเศรษฐศาสตร์         3             C+
  GESL101   ภาษาอังกฤษพาไป           3             B  
  GESL103   รู้ใช้ภาษาไทย            3             C 
  GESS305   เจ้าสัวน้อย            3             B+ 

    หน่วยกิตท่ีได้ 15 คะแนนเฉล่ีย (GPA)                3.00
    หน่วยกิตสะสม 45 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX)     2.30

หม�ยเหตุ : จ�กตัวอย่�ง ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2565  นักศึกษ�ส�ม�รถลงทะเบียนเรียน 22 หน่วยกิต 
เน่ืองจ�กสถ�นะนักศึกษ�เป็นปกติ เกรดเฉล่ียสะสมหรือค่�ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมม�กกว่� 2.00

 3. ก�รล�ออก นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ทำาคำาร้องขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย โดยให้ปฏิบัติดังน้ี
  1. นักศึกษาขอรับคำาร้องลาออกท่ีสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือดาวน์โหลด
  เอกสารจากเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/main.php  หัวข้อแบบฟอร์ม
  สำาหรับนักศึกษา
  2. ย่ืนคำาร้องลาออก ท่ีระบุเหตุผลของการลาออก ตามข้ันตอนท่ีระบุในเอกสาร
  3. เม่ืออธิการบดีอนุมัติการลาออก จะมีผลนับจากวันท่ีบันทึกข้อมูลเข้าระบบบริการการศึกษา
  4. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน
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 ขั้นตอนก�รล�ออก
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ก�รตรวจสอบโครงสร้�งก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาสุดท้าย (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1)
จะต้องตรวจสอบตนเองว่าเรียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำาหนด หรือมีผลการเรียนรายวิชาครบถ้วน
และประเมินตนเองว่าจะสำาเร็จการศึกษาหรือไม่  ขั้นตอนการตรวจสอบการสำาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษา
ดำาเนินการผ่านระบบบริการการศึกษา regis.skru.ac.th โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบจบ” ตามภาพด้านล่าง

 เม่ือนักศึกษาเข้าไปสู่เมนู “ตรวจสอบจบ” แล้ว ระบบจะแสดงโครงสร้างของหลักสูตรและผลการศึกษา
ที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนและสอบผ่านมาแล้ว ระบบตรวจสอบจบมีให้เลือก 3 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 แสดงข้อมูลสรุป หมายถึง สรุปข้อมูลตามโครงสร้างแต่ไม่แสดงรายวิชาที่นักศึกษาเรียน
มาทั้งหมดจะแสดงหรืออธิบายเฉพาะหัวข้อในโครงสร้างหลักสูตรและจำานวนหน่วยกิตและสถานะภาพ 
ผ่าน(PASS)หรือ ไม่ผ่าน(FAIL) เท่านั้น 
 ประเภทท่ี 2 แสดงแบบท่ี 1 ทุกรายวิชาท้ังหลักสูตร หมายถึง จะปรากฏทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านไปแล้วและยังไม่ลงทะเบียนเรียน 
หรือกำาลังลงทะเบียน ซ่ึงจะทำาให้นักศึกษาทราบว่ากลุ่มใดท่ียังลงทะเบียนเรียนไม่ครบและยังขาดรายวิชาใดบ้าง
 ประเภทที่ 3 แสดงแบบที่ 2 เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน หมายถึง แสดงเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
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โดยแต่ละประเภทของการตรวจสอบจบจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ประเภทท่ี 1 แสดงข้อมูลสรุป หมายถึง สรุปข้อมูลตามโครงสร้างแต่ไม่แสดงรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนมา
ทั้งหมดจะแสดงหรืออธิบายเฉพาะหัวข้อในโครงสร้างหลักสูตรและจำานวนหน่วยกิตและสถานะภาพ 
ผ่าน (PASS) หรือ ไม่ผ่าน (FAIL) เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง

 จากภาพแสดงผลการศึกษาด้านบน เห็นได้ว่า ในหัวข้อสถานภาพนั้นมีการแสดงผล 2 สถานภาพ 
คือ Pass กับ Fail ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. แสดงผล PASS คือ นักศึกษาได้ผ่านในกลุ่มวิชาน้ัน โดยมีจำานวนหน่วยกิตครบตามท่ีโครงสร้าง
หลักสูตรกำาหนดไว้
 2. แสดงผล FAIL คือ นักศึกษามีจำานวนหน่วยกิตหรือผลการเรียนบางรายวิชาหรือบางกลุ่มวิชา
ไม่ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดอื่น ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หม�ยเหตุ : นักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ใช้เมนู “ตรวจสอบจบ” ได้ตั้งแต่ภ�คก�รศึกษ�แรกของก�รเรียนใน
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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ก�รตรวจสอบโครงสร้�งก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ประเภทที่ 2 แสดงแบบที่ 1 ทุกรายวิชาทั้งหลักสูตร หมายถึง จะปรากฏทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านไปแล้วและยังไม่ลงทะเบียนเรียน 
หรือกำาลังลงทะเบียน ซ่ึงจะทำาให้นักศึกษาทราบว่ากลุ่มใดท่ียังลงทะเบียนเรียนไม่ครบและยังขาดรายวิชาใดบ้าง  
ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง
 

 จากภาพแสดงผลการศึกษาด้านบน เห็นได้ว่า ในหัวข้อสถานภาพนั้นมีการแสดงผล 2 สถานภาพ 
คือ Pass กับ Fail ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. แสดงผล PASS คือ นักศึกษาได้ผ่านในกลุ่มวิชานั้น โดยมีจำานวนหน่วยกิตครบตามที่โครงสร้าง
หลักสูตรกำาหนดไว้
 2. แสดงผล FAIL คือ นักศึกษามีจำานวนหน่วยกิตหรือผลการเรียนบางรายวิชาหรือบางกลุ่มวิชา
ไม่ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดอื่น ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้
ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หม�ยเหตุ : นักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ใช้เมนู “ตรวจสอบจบ” ได้ตั้งแต่ภ�คก�รศึกษ�แรกของก�รเรียนใน
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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    ก�รตรวจสอบโครงสร้�งก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ประเภทที่ 3 แสดงแบบที่ 2 เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน หมายถึง แสดงเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียด
ตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง 

 จากภาพแสดงผลการศึกษาด้านบน เห็นได้ว่า ในหัวข้อสถานภาพนั้นมีการแสดงผล 2 สถานภาพ 
คือ Pass กับ Fail ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. แสดงผล PASS คือ นักศึกษาได้ผ่านในกลุ่มวิชานั้น โดยมีจำานวนหน่วยกิตครบตามที่โครงสร้าง
หลักสูตรกำาหนดไว้
 2. แสดงผล FAIL คือ นักศึกษามีจำานวนหน่วยกิตหรือผลการเรียนบางรายวิชาหรือบางกลุ่มวิชา
ไม่ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดอื่น ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หม�ยเหตุ : นักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ใช้เมนู “ตรวจสอบจบ” ได้ตั้งแต่ภ�คก�รศึกษ�แรกของก�รเรียนใน
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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ก�รตรวจสอบโครงสร้�งก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ก�รใช้โปรแกรมคำ�นวณเกรดเฉลี่ย
 นักศึกษาสามารถทดสอบการคำานวณเกรดในรายวิชาท่ียังไม่มีผลการเรียน หรือผลการเรียนท่ีเป็น 
I หรือ IP ได้ ซึ่งเป็นการคำานวณเกรดที่นักศึกษาทราบเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้

 ขั้นตอนก�รคำ�นวณเกรดเฉลี่ย
 1. เข้าระบบบริการศึกษาของนักศึกษา แล้วเลือกที่เมนู “โปรแกรมช่วยคำานวณเกรดเฉลี่ย” 
ตามภาพด้านล่าง

 2. เม่ือนักศึกษาต้องการคำานวณเกรดเฉล่ียโดยใช้โปรแกรม นักศึกษาจะต้องเปิดเมนูหลัก 2 อย่าง ดังน้ี
      2.1  นักศึกษา เลือกเมนู “โปรแกรมช่วยคำานวณเกรดเฉลี่ย”จะได้ตามภาพด้านล่าง
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    ก�รตรวจสอบโครงสร้�งก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 2.2 นักศึกษ�จะต้องระบุข้อมูลที่จำ�เป็นท�งด้�นบนคือ ผลก�รเรียนปัจจุบัน โดยส�ม�รถเปิดดูข้อมูลของ
นักศึกษ�ได้ที่เมนู “ผลก�รศึกษ�” และใช้ข้อมูลผลก�รเรียนของภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยที่นักศึกษ�ได้รับผลก�ร
เรียน  ซึ่งมีร�ยละเอียดที่ต้องระบุดังนี้ 
CA คือ ผลรวมของจำ�นวนหน่วยกิตทั้งหมด  
GP คือ ผลรวมของคะแนนเกรดทั้งหมด (ผลรวมทั้งหมด = (หน่วยกิต x เกรด(E-A))  

 2.3 หลังจ�กนั้นให้นักศึกษ�ระบุจำ�นวนหน่วยกิตและผลก�รเรียนที่ค�ดว่�จะได้รับในช่อง “ผลก�รเรียนที่
ค�ดว่�จะได้รับ” และคะแนน GPA ที่ค�ดว่�จะได้จะถูกแสดงผลโดยอัตโนมัติในช่อง “GPA (คะแนนเฉลี่ยสะสม)” 
ซึ่งมีร�ยละเอียดดังภ�พด้�นล่�ง
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    ก�รขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวให้นักศึกษา ใช้แบบฟอร์มคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
โดยให้บันทึก ชื่อ-สกุล ใหม่ของนักศึกษา ในแบบฟอร์มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 นักศึกษาการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยน คำานำาหน้านาม เปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
 	

ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อยศ/ตำาแหน่ง(ใบแต่งตั้งยศ)
 	

ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ
 	

ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.4) พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ
 	

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ
 	

ใบสำาคัญการสมรส พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ (กรณีสมรส)
 	

ใบสำาคัญการหย่า พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ
 	

สำาเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ 

 2. การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผิดพลาด ให้ยื่นหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
 	

สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง หรือสูติบัตร หรือบัตรประจำาตัวประชาชน พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ
 	

ใช้แบบฟอร์มคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ 
    เบอร์โทรศัพท์ที่ผิดพลาด
          3. นักศึกษาปัจจุบันที่กำาลังศึกษาอยู่ เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วให้นักศึกษาติดต่อ
          มหาวิทยาลัยเพื่อขอทำาบัตรนักศึกษาใหม่

 ให้ย่ืนแบบฟอร์มคำ�ร้องขอเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบหลักฐ�นประกอบข้�งต้น
ม�ยังสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน โดยจะดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน 1 วันทำ�ก�ร
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               ก�รขอเอกส�รสำ�คัญท�งก�รศึกษ�

 ขั้นตอนก�รขอเอกส�รสำ�คัญท�งก�รศึกษ�
 1. นักศึกษ�ยื่นบัตรประจำ�ตัวนักศึกษ� ณ สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน
 2. แจ้งคว�มประสงค์เพื่อขอเอกส�รประเภทต่�ง ๆ
 3. ชำ�ระเงินค่�ออกเอกส�ร ณ ง�นคลัง มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
 4. นำ�ใบเสร็จรับเงิน ยื่นให้แก่เจ้�หน้�ที่สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน 
    (พร้อมเอกส�รแนบ ถ้�มี) 
 5. รับเอกส�รต�มวันเวล�ที่เจ้�หน้�ที่นัดหม�ย

 ประเภทใบรับรอง
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ก�รแจ้งคว�มจำ�นงเกี่ยวกับก�รเรียนของนักศึกษ�

 ขั้นตอนก�รแจ้งคว�มจำ�นงเกี่ยวกับก�รเรียน
 1. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบบันทึกข้อความได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ
ดาวน์โหลดได้ท่ีแบบฟอร์มสำาหรับนักศึกษา ใน regis.skru.ac.th
 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา / อาจารย์ประจำาวิชา / ประธานหลักสูตร
 4. นำาส่งสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

 ประเภทก�รแจ้งคว�มจำ�นง

48



ก�รแจ้งคว�มจำ�นงเกี่ยวกับก�รเรียนของนักศึกษ�

 ขั้นตอนก�รแจ้งคว�มจำ�นงเกี่ยวกับก�รเรียน
 1. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบบันทึกข้อความได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ
ดาวน์โหลดได้ท่ีแบบฟอร์มสำาหรับนักศึกษา ใน regis.skru.ac.th
 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา / อาจารย์ประจำาวิชา / ประธานหลักสูตร
 4. นำาส่งสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

 ประเภทก�รแจ้งคว�มจำ�นง

      ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 เงื่อนไขก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
 1. ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนได้ที่ http://regis.skru.ac.th/  ระบบคำาร้องนักศึกษา 
เพื่อตรวจสอบ ชื่อ-สกุล /วัน เดือน ปีเกิด/วุฒิการศึกษาเดิม 
 2. ระบุคำานำาหน้าชื่อ/ยศ/ตำาแหน่ง ต้องเขียนคำาเต็มเช่น นาย, นาง ,นางสาว หรือยศตำาแหน่ง  
เช่น  สิบตำารวจโท, จ่าสิบเอก, พันจ่าอากาศเอก, ร้อยเอก  ห้ามเขียนคำาย่อ  เช่น น.ส, จ.ส.ต, ร.ต.ต 
 3. การเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชื่อสกุล  ต้องเปลี่ยนก่อนยื่นคำาร้องขอจบการศึกษา  พร้อมทั้งนำาหลักฐาน
มาแสดงด้วย 
 4. ให้นักศึกษาแนบรูปถ่ายชุดครุย   2 นิ้ว  จำานวน 2 รูป แล้วเขียนชื่อ - ชื่อสกุล  รหัสประจำาตัว   
หลังรูปถ่ายทุกรูปให้เรียบร้อย   ให้นักศึกษาดูตัวอย่างรูปถ่าย ด้านล่างของขั้นตอนการขอสำาเร็จการศึกษา
 5.  ให้นักศึกษา ตัด รูปถ่ายตามกรอบรูปมาให้เรียบร้อย และเขียน ชื่อ รหัสนักศึกษาด้านหลังรูปถ่าย
(ให้รูปถ่ายด้านหลังประกบด้านหลังเพื่อไม่ให้น้ำาหมึกเปื้อนรูปถ่าย)
 6. กรณีที่นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่จะไม่ขอสำาเร็จการศึกษา ให้ทำาบันทึกข้อความ
แจ้งสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหลังวันที่คณะส่งผลการศึกษาไปยังสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนภายใน  7  วัน  
 7. กรณีท่ีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาก่อนแผนการเรียนท่ีกำาหนด ให้นักศึกษาทำาบันทึกข้อความส่งท่ี
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนสอบปลายภาค
 8. หากนักศึกษาไม่ดำาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มหาวิทยาลัย
จะไม่รับผิดชอบ
 หม�ยเหตุ  จะไม่ดำ�เนินก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ในกรณีต่อไปนี้
 1. นักศึกษามียอดค้างชำาระกับมหาวิทยาลัย เช่น การไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การไม่ชำาระค่า
ธรรมเนียมการลงทะเบียน
 2. มีการค้างส่งหนังสือของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ไม่ผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
         4. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
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  ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ขั้นตอนก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
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  ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ขั้นตอนก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

      ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ตัวอย่�งรูปถ่�ยแนบแบบฟอร์มขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
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  ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ขั้นตอนก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
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  ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ขั้นตอนก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

                                   นักศึกษ�ควรทร�บ 
                                     ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 กรณีเรียนครบหลักสูตร แต่ค่�ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ดำ�เนินก�ร ดังนี้
 เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างที่หลักสูตรกำาหนดและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาเดิมที่ได้ผลการศึกษาต่ำากว่า C หรือให้เลือกเรียนใหม่เพิ่มเติม
ในรายวิชาอื่นที่มีในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและมหาวิทยาลัยสามารถเปิดทำาการสอนได้ เพื่อทำา
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

 ก�รได้ปริญญ�เกียรตินิยม
 นักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง และผลการเรียนในทุกรายวิชา ไม่ต่ำากว่า C โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

หม�ยเหตุ : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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  ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ก�รใช้ใบมอบฉันทะ
 ในกรณีที่ไม่สามารถทำาการใดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำาเนินการแทนได้ โดยต้อง
ปฏิบัติดังนี้
 1. กรอกรายละเอียดในคำาร้องใบมอบฉันทะให้ครบถ้วนที่จะประสงค์จะมอบฉันทะในเรื่องต่าง ๆ 
 2. คำาร้องต้องลงนามโดยผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบ และพยาน
 3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ จะต้องนำาสำาเนาบัตรประชาชนและรับรองสำาเนาถูกต้องพร้อม
 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง

 สถ�นะนักศึกษ�
 นักศึกษาที่มีข้อความแจ้ง “รอประกาศพ้นสภาพ” หมายถึง นักศึกษาที่มีรายชื่อรอประกาศ
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนท่ีผ่านมาท้ังหมด ว่าผลการเรียนใด
ที่ยังค้างอยู่ เช่น ขาดสอบ (ขส) ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ติด I และ IP หรือผลการเรียนยังไม่ปรากฏใน
ภาคการศึกษาน้ัน ๆ ให้นักศึกษาดำาเนินการให้แล้วเสร็จ หรือสามารถติดต่อได้ท่ีสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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  ก�รขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ก�รใช้ใบมอบฉันทะ
 ในกรณีที่ไม่สามารถทำาการใดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำาเนินการแทนได้ โดยต้อง
ปฏิบัติดังนี้
 1. กรอกรายละเอียดในคำาร้องใบมอบฉันทะให้ครบถ้วนที่จะประสงค์จะมอบฉันทะในเรื่องต่าง ๆ 
 2. คำาร้องต้องลงนามโดยผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบ และพยาน
 3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ จะต้องนำาสำาเนาบัตรประชาชนและรับรองสำาเนาถูกต้องพร้อม
 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะมาแสดง

 สถ�นะนักศึกษ�
 นักศึกษาที่มีข้อความแจ้ง “รอประกาศพ้นสภาพ” หมายถึง นักศึกษาที่มีรายชื่อรอประกาศ
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนท่ีผ่านมาท้ังหมด ว่าผลการเรียนใด
ที่ยังค้างอยู่ เช่น ขาดสอบ (ขส) ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ติด I และ IP หรือผลการเรียนยังไม่ปรากฏใน
ภาคการศึกษาน้ัน ๆ ให้นักศึกษาดำาเนินการให้แล้วเสร็จ หรือสามารถติดต่อได้ท่ีสำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

       ก�รตรวจสอบรหัสนักศึกษ� 
         (สำ�หรับนักศึกษ�ใหม่)

ขั้นตอนก�รตรวจสอบ
 1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หรือทางเว็บไซต์ของระบบบริการการศึกษาคือ http://regis.skru.ac.th/ ระบบจะนำานักศึกษาไปยัง
หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งจะมี “เมนู” เพื่อให้นักศึกษาใช้งานได้เมนู ดังภาพ

 2. ให้นักศึกษาเลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่” ซึ่งมีทั้งของภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) หลังจากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และคลิกปุ่ม ตรวจสอบ  ดังภาพ
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