


คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ค�าน�า

ก่อนอื่นส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ขอแสดงความยินดี
และขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเช่ือว่า
นักศึกษาทุกท่านจะจบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะชีวิต และมีจิต
สาธารณะ ในระหว่างที่นักศึกษาใช้เวลาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาจ�าเป็น
ที่จะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนงานวิชาการและงานทะเบียน ทั้งในส่วน
ของการลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน การขอจบการศึกษา และอื่น ๆ โดย
คูม่อืระบบงานทะเบยีนเล่มนีจ้ะสามารถช่วยให้นกัศกึษาทกุท่านเข้าใจและเป็นตวัอย่าง
ในการด�าเนินการในทุกเรื่องของนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับงานทะเบียน ในคู่มือเล่มนี้
จะประกอบไปด้วยค�าอธิบายเก่ียวกับประเภทการศึกษาและระบบหน่วยกิต การลง
ทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบบริการการศึกษา การประเมินการเรียน
การสอนของนักศึกษา การยื่นค�าร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน การแก้ไขเกรด I และเกรด 
IP การลาพักการศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การขอคืนสภาพนักศึกษา 
การยกเว้นรายวิชาเรียนและการโอนผลการเรียน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การ
ตรวจสอบโครงสร้างการส�าเรจ็การศึกษา การเปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนตวั การขอเอกสาร
ส�าคัญทางการศึกษา การแจ้งความจ�านงเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา การขอส�าเร็จ
การศึกษา ซึ่งหากนักศึกษาได้อ่านและท�าความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือเล่มนี้จะ
ท�าให้นักศึกษาเข้าใจสิ่งที่นักศึกษาจะต้องด�าเนินการตลอดการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงข้อบังคับระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต นักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของส�านักส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบยีนต่อไป ส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนหวงัเป็นอย่างยิง่
ว่านักศึกษาจะรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ตลอด 4 ปีที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อใช้ศึกษา
เมื่อมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบัการเรียนของนกัศกึษา ส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนขอให้นกัศกึษามคีวาม
สุขกับการใช้ชีวิตให้รั้วมหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาตามที่ตัวเองและครอบครัวคาด
หวังไว้    

    ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          พ.ศ.2564 
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ประเภทการศึกษาและระบบหน่วยกิต

ประเภทการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการศึกษาทั้งหมด 

2 ประเภท คือ การจัดการศึกษาภาคปกติ และการจัดการศึกษา

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

	 การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการศึกษาในระบบ

ทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น 

และภาคการศึกษาปลาย โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา

ภาคฤดูร้อนได้ โดยก�าหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ 

 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ	 (กศ.บป.) เป็นการศึกษา

ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และก�าหนดให้มีการจัดการ

ศึกษาภาคฤดูร้อนในทุกปีการศึกษา

ระบบหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใช้ระบบหน่วยกิต ซึ่งแต่ละ

หลักสูตรจะมีจ�านวนหน่วยกติไม่เท่ากนัแล้วแต่ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

เป็นผู้ก�าหนด โดยค่าของหน่วยกิตจะถูกเทียบโดยช่ัวโมงการเรียน

การสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 ภาคทฤษฎ ี ก�าหนดให้เวลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหา

ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิมีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

 ภาคปฏิบัติ ก�าหนดให้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อย

กว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

รูปแบบของหน่วยกิต

ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการ

ก�าหนดรูปแบบของหลักสูตรไว้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับรายละเอียด

ของแต่ละวิชา โดยมีโครงสร้างของการก�าหนดหลักสูตรดังนี้

โครงสร้างหน่วยกิต X ( x – y - z )

 โดย X เท่ากับ จ�านวนหน่วยกิต

  x เท่ากับ จ�านวนชั่วโมง

   ภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์

  y เท่ากับ จ�านวนชั่วโมง

   ภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์

  z เท่ากับ จ�านวนชั่วโมง

   ที่ศึกษาด้วยตัวเองต่อสัปดาห์
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ตัวอย่างเช่น

วิชาการปรองดอง  3 (2-2-5) ; - จ�านวนหน่วยกิต เท่ากับ 

  3 หน่วยกิต

 - เลข 2 ในวงเล็บต�าแหน่งแรก 

  คือการเรียนในภาคทฤษฏี 

  ในตัวอย่างนี้คือ 2 หน่วยกิต 

  หรือ 30 ชั่วโมง

 - เลข 2 ในวงเล็บต�าแหน่งที่สอง 

  คือ การเรียนในภาคปฏิบัติ 

  ในตัวอย่างนี้คือ 2 หน่วยกิต 

  หรือ 30 ชั่วโมง

 - เลข 5 ในวงเล็บต�าแหน่งที่สาม 

  คือ ศึกษาด้วยตัวเอง 

  ในตัวอย่างนี้คือ 5 ชั่วโมง

  ต่อสัปดาห์
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วิชาโรคติดต่อ 3 (3-0-6) ;  - จ�านวนหน่วยกิต

  เท่ากับ 3 หน่วยกิต

 - เลข 3 ในวงเล็บต�าแหน่งแรก 

  คือ การเรียนในภาคทฤษฎี 

  ในตัวอย่างนี้คือ 3 หน่วยกิต 

  หรือ 45 ชั่วโมง

 - เลข 0 ในวงเล็บต�าแหน่งที่สอง 

  คือ การเรียนในภาคปฏิบัติ 

  ในตัวอย่างนี้คือ 0 หน่วยกิต 

  หรือ 0 ชั่วโมง หรือไม่มีภาค

  ปฏิบัติ

 - เลข 6 ในวงเล็บต�าแหน่งที่สาม 

  คือ ศึกษาด้วยตัวเอง 

  ในตัวอย่างนี้คือ 6 ชั่วโมง

  ต่อสัปดาห์
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การลงทะเบียนเรียน

หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียน

1. นักศึกษาต้องยืนยันการลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด มิฉะนั้นจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก หากไม่ยืนยัน

การลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเป็น

นักศึกษา

2. จ�านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาลง

ทะเบียนเรียนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�าหนดในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

ประเภทนักศึกษา
จ�านวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่	1 ภาคการศึกษาที่	2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคปกติ 9-22 (24) 9-22 (24) 9

ภาคพิเศษ

(กศ.บป.)
3-12 3-12 9

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ�านวนหน่วยกิตสูงสุดที่

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ ซ่ึงเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

หรือแผนการศึกษาตามเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) แต่จะต้องอยู่ใน

เงื่อนไขดังต่อไปนี้         
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 1) เป็นนกัศึกษาท่ีจะขอส�าเร็จการศกึษาในภาคการศกึษา

นั้น

 2) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการลงทะเบียนรายวิชา

ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรก่อนออกปฏิบัติสหกิจหรือฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

 3) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 4) เป็นนักศึกษาตกค้าง (มคอ.2 ไม่ได้ก�าหนดแผนการ

ศึกษาไว้) 

3. นกัศกึษาภาคปกตทิีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต ิ(Critical) และภาวะ

รอพินิจ (Probation) ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิตใน

ภาคการศกึษาปกต ิท้ังนีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินจิของอาจารย์ทีป่รกึษาและ

ประธานกรรมการหลกัสตูร ส่วนนกัศกึษาภาคพเิศษ (กศ.บป.) ให้ลง

ทะเบียนเรียนได้ตามปกติ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

เป็นแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ซ่ึงมีอัตราค่าธรรมเนียมตาม

คุณวุฒิดังนี้

หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ	(กศ.บป.)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 11,000 บาท 12,000 บาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 11,000 บาท 12,000 บาท

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 11,000 บาท 12,000 บาท

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 11,000 บาท 12,000 บาท

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 11,000 บาท 12,000 บาท

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 11,000 บาท 12,000 บาท

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมการค้า

9,000 บาท 10,000 บาท



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8

หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ	(กศ.บป.)

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) 9,000 บาท 10,000 บาท

*กรณีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 6,000 บาท 7,000 บาท

ที่มา : 1. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เรือ่ง การเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา

แบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ส�าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2563 

 2. ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เรือ่ง การเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา

โครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากร ประจ�าการ พ.ศ.2563
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การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ให้นักศึกษาช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน

ระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยก�าหนดไว้ในประกาศปฏทินิวชิาการ	ซึง่

มหาวทิยาลยัจะประกาศปฏทินิวชิาการในทกุภาคการศกึษา หาก

ไม่ด�าเนินการในช่วงเวลาที่ก�าหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะเป็น 

“ค้างช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา”

2. หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการ

ศกึษานัน้ ให้ด�าเนินการช�าระเงนิ เพือ่รกัษาสภาพการเป็นนักศกึษา

ก่อนวนัเริม่สอบปลายภาคของภาคการศกึษาน้ัน หากไม่ด�าเนนิการ

ตามวันเวลาที่ก�าหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะเป็น “ค้างช�าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

3. ในกรณีที่นักศึกษาช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ

เหมาจ่ายครบตามจ�านวนภาคการศกึษาในแผนการเรยีนแล้ว แต่ยงั

ไม่ส�าเรจ็การศกึษา จะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบ

เหมาจ่ายในภาคการศกึษานัน้ โดยให้จ่ายค่าบ�ารงุการศึกษาแทน ดงันี้
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ประเภท

นักศึกษา

จ�านวน

หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่ากิจกรรม/ภาคการศึกษา

ค่าบ�ารุง

การศึกษา	(บาท)
ค่ากิจกรรม	(บาท)

ภาคปกติ

ไม่เกิน 12 500 250

13-22 9,000-11,000 250

ภาคพิเศษ

(กศ.บป.)

ไม่เกิน 6 700 100

7-12 10,000-12,000 100

ที่มา : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ

ศกึษาแบบเหมาจ่ายระดบัปรญิญาตร ีส�าหรบันกัศึกษาภาคปกต ิพ.ศ.2563

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากร ประจ�าการ พ.ศ.2563
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา คือ การศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ซึ่งมีทั้ง

ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยได้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายภาค

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไว้ดังนี้

หมวดค่าธรรมเนียม ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ค่าบ�ารุงการศึกษา 1,800 บาท 2,500 บาท

ค่าธรรมเนียมพิเศษประจ�าสาขา

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต      

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1,500 บาท

1,500 บาท

2,500 บาท

2,500 บาท

ค่าลงทะเบียน

- รายวิชาบรรยาย

- รายวิชาปฏิบัติ

600 บาท / 

หน่วยกิต

800 บาท / 

หน่วยกิต

1,200 บาท / 

หน่วยกิต

1,500 บาท / 

หน่วยกิต

ที่มา : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550
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การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. นกัศกึษาภาคปกต ิลงทะเบยีนได้ภาคการศึกษาละไม่เกนิ 

15 หน่วยกิต

2. นกัศกึษาภาคพเิศษ ลงทะเบยีนได้ภาคการศึกษาละไม่เกนิ 

12 หน่วยกิต ส�าหรับภาคการศึกษาปกติ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

3. ให้นักศึกษาช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ในประกาศปฏิทินวิชาการ หาก

ไม่ด�าเนินการในช่วงเวลาที่ก�าหนด ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียน

เรียนให้เสร็จสิ้นตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาต้อง

ช�าระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก�าหนด  

 4. นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเม่ือพ้นก�าหนดวัน

สุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ในปฏิทินวิชาการ จะไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนส�าหรับภาคการ

ศึกษานั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลงทะเบียนเป็น

กรณีพิเศษ

5. หากนักศึกษาไม ่ได ้ด�าเนินการลงทะเบียนตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนดในปฏิทินวิชาการไม่ว่ากรณี ใด ๆ จะต้อง

ด�าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ�าหน่ายชื่อ

พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
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ระบบบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการ

เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนของท้ังอาจารย์และนักศึกษาผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์ โดยเรียกชื่อว่า “ระบบบริการการศึกษา” ใน

ระบบบริการการศกึษานัน้จะรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัการเรยีนการสอน

ของนกัศกึษาไว้อย่างละเอยีด นกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าศกึษา

ทุกคนจะได้รับรหัสเพ่ือเข้าระบบบริการการศึกษา โดยนักศึกษา

สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์

ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตอื่น ๆ 

การเข้าสูร่ะบบบรกิารการศกึษานัน้สามารถเปิดบนโปรแกรม

เว็บบราวเซอร์ (Web browser) เช่น Internet Explorer หรือ 

Google Chrome เป็นต้น จากนัน้พิมพ์ชือ่เวบ็ไซต์ของระบบบรกิาร

การศึกษา คือ http://reg.skru.ac.th ลงในช่อง Address แล้วคลิก

ที่ปุ่ม Enter ระบบจะน�านักศึกษาไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบ

บริการการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ต่อไป ดังภาพ

ต่อไปนี้
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จากภาพด้านบน เหน็ได้ว่าด้านซ้ายมอืเป็นเมนแูสดงประเภทการใช้งาน ประกอบไปด้วย

หัวข้อ เข้าสู ่ระบบ วิชาท่ีเปิดสอน ปฏิทินวิชาการ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อ/

แผนการเรียนตามหมู่เรียน โปรแกรมช่วยค�านวณเกรดเฉลี่ย ตอบค�าถาม ค้นหาตาราง

การใช้ห้อง นักศึกษาสามารถเข้าไปยังเมนูที่ต้องการได้
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การเข้าสู่ระบบ

ในส่วนของการด�าเนินการที่เป็นส่วนบุคคล เช่น การลง

ทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน การเปลี่ยนรหัสผ่าน ฯลฯ 

นักศึกษาสามารถกระท�าได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” หลังจาก

นั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1) ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”

 2) พมิพ์รหสัประจ�าตวั และรหสัผ่าน (ในกรณเีข้าใช้ระบบ

เป็นครัง้แรก รหสัผ่านคอื รหสัเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน 13 หลกั)

 3) คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

ตวัอย่างการป้อนรหสัประจ�าตวันกัศกึษา และรหสัผ่าน เพือ่เข้าสูร่ะบบบรกิารการศกึษา
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน

เมือ่นกัศกึษาเข้าสูร่ะบบในครัง้แรก สิง่แรกทีต้่องท�าคอื การ

เปลี่ยนรหัสผ่านในทันที เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้บุคคล

อืน่เข้าสูร่ะบบโดยก่อนการเปลีย่นรหัสผ่าน นกัศึกษาควรตรวจสอบที่

แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการ

กด Caps Lock ค้างไว้หรือไม่ ในกรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ่านที่ใช้

อยูใ่นปัจจบุนั	ให้นักศกึษาตดิต่อที	่ส�านักส่งเสรมิวชิาการและงาน

ทะเบียน	มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	เพือ่เปล่ียนรหสัผ่าน ส�าหรบั

การเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1) นกัศึกษาสามารถเปลีย่นรหสัได้ไม่จ�ากดัจ�านวนคร้ังที่

เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 2) ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน

 3) ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ 1

 4) ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ�้าอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1

 5) คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 6) เมื่อหน้าจอระบบขึ้นว่า “ระบบท�าการส�าเร็จ” นั้น

หมายถึง นักศึกษาได้ท�าการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว

 7) จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ “ถอยกลบั” เพือ่เข้าสูร่ะบบบรกิาร

การศึกษา
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การกรอกประวัติส่วนตัว

เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษา

กรอกประวัติส่วนตัว ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 

เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลที่อยู่ ฯลฯ ดังภาพต่อไปนี้
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การยืนยันการลงทะเบียน	/	การดึงรายวิชาจากแผนการเรียน

ตามหลักสูตรวิชา

นักศึกษาสามารถท�าการยืนยันการลงทะเบียน หรือการดึง

รายวชิาจากแผนการเรยีนตามหลกัสตูรวชิา เมือ่ด�าเนนิการเสรจ็สิน้ 

นักศึกษาจะสามารถดูตารางเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ โดย

การเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะน�านักศึกษาเข้าสู่หน้าจอการ

รับลงทะเบียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)	วิธีการเข้าระบบการยืนยันการลงทะเบียน

คลิกท่ีปุม่ “ลงทะเบยีน”เพ่ือเข้าสูห่น้าลงทะเบยีน โดยเมนูน้ี

จะปรากฏในช่วงปฏทินิวชิาการก�าหนดให้ลงทะเบยีนเรยีนเท่านัน้	

(ก่อนเปิดภาคการศึกษา	และสัปดาห์ที่	1-2	ของภาคการศึกษา)
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วิธีในการลงทะเบียน	และวิธีใช้เมนูย่อยต่าง	ๆ

เมื่อนักศึกษาคลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้า

เวบ็เพจแสดง “เงือ่นไขในการลงทะเบยีนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็” 

เพือ่แจ้งรายละเอยีดขัน้ตอนและเงือ่นไขทีน่กัศกึษาควรทราบเกีย่วกบั

การลงทะเบยีน เมือ่นกัศกึษาเข้าใจและยอมรบัเงือ่นไขและข้อตกลง

ดงักล่าว นกัศึกษาสามารถคลกิทีปุ่ม่ “ลงทะเบียน” เพือ่เข้าสูข่ัน้ตอน

การลงทะเบียนต่อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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- หลงัจากคลกิทีปุ่ม่ “ลงทะเบยีน” แล้ว จะพบกบัหน้าเวบ็เพจ

แรกของการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ดังภาพด้านล่าง และให้

นกัศกึษาคลิกท่ีปุม่ “ยนืยนัการลงทะเบยีน	(ดงึรายวชิาจากแผน)”

- เมื่อนักศึกษาคลิกที่ปุ ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน	 (ดึง

รายวิชาจากแผน)” ระบบจะดึงรายวิชาท่ีทางสาขาของนักศึกษา

ก�าหนดเป็นแผนรายวิชาได้มาแสดง พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่ส�าคัญ 

ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต กลุ่มการเรียน (sec) วัน/

เวลาเรียน และจ�านวนหน่วยกิตรวม และให้นักศึกษาเลือกที่เมนู 

“ยืนยัน”
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- หลังจากเลอืกท่ีเมน ู“ยนืยนั” แล้ว หน้าจอจะแสดงรายวชิา

ทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาท่ีจะถงึ นกัศึกษาจะต้อง

คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้ง ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียนจึงจะ

เสร็จสมบูรณ์
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- หลังจากคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ

การยนืยนัการลงทะเบยีนพร้อมทัง้แสดงยอดเงนิทีต้่องช�าระทัง้หมด 

หลงัจากนัน้ให้คลกิทีปุ่ม่ “ผลลงทะเบียน” เพือ่ดรูายละเอียดในการ

ลงทะเบียน

“ผลลงทะเบียน”
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- หลังจากคลิกที่ปุ่ม “ผลลงทะเบียน” ระบบจะแสดงราย

ชื่อวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้นักศึกษาพิมพ์

ใบแจ้งยอดเพือ่น�าไปช�าระเงินทีธ่นาคารกรงุเทพ (ทกุสาขา) ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา (ทุกสาขา) และธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) ตาม

ก�าหนดการช�าระเงินในปฏิทินวิชาการ หรือช�าระเงินภายในวันเวลา

ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช�าระเงิน



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

24

การตรวจสอบรายการหนี้สิน

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูภาระค่าใช้จ่ายของรายวิชา โดย

เลือกที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” นักศึกษาสามารถดูรายการค่าใช้

จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดได้ก่อนที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อ

ช�าระเงนิผ่านทางธนาคาร โดยเลอืกทีเ่มน ู“ภาระค่าใช้จ่ายทนุ” หลงั

จากการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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หลังจากเลือกที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” แล้ว หน้าจอจะ

แสดงหน้า “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” ดังภาพด้านล่าง  

ในกรณีที่ระบบไม่แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนให้นักศึกษา

ติดต่อส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การเพิ่ม-ถอนรายวิชา

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถ

เพิ่ม-ถอน รายวิชา ที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านระบบได้ด้วยตัวเองโดย

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เข้าสู ่ระบบโดยใช้รหัสประจ�าตัว และรหัสผ่านของ

นักศึกษาเอง

2) หากนักศึกษาต้องการแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

นักศึกษาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยเลือกที่เมนู “ลงทะเบียน

เพิ่มถอน” เพื่อท�าการเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ต้องการ 
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3) หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

4) เมื่อนักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าที่

แสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ดังภาพต่อไปนี้ 
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กรณีถอนรายวิชา

o หากต้องการถอนรายวชิา ให้คลกิทีส่ญัลกัษณ์  ในหวัข้อ 

“ถอน” ทีต่รงกับรายวชิาทีต้่องการถอน ระบบจะน�ารายวชิาดงักล่าว

ไปรอไว้ที่พื้นที่ด้านบน

หากไม่ต้องการถอนรายวิชานั้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม [ลบ] จากนั้นรายวิชาที่เลือก

จะลงมาบริเวณ “รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด”  ด้านล่างตามเดิม            

o หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม 

โดยระบรุหสัวชิา ลงในช่อง “ระบรุหสัวชิา” แล้วคลิกทีปุ่่ม	“ค้นหา” 

ระบบจะน�ารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขมาแสดง ดังภาพต่อไปนี้

o หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูปตะกร้า  ด้าน

หลงัรายวชิา ระบบจะน�ารายวชิาดงักล่าวไปแสดงในพืน้ที ่“รหัสวชิา

“รหัสวิชาที่อยู่
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ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ”	ด้านบน ดังภาพต่อไปนี้

1.ระบุรหัสวิชาที่
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4) ระบบจะท�าการตรวจสอบรายวิชาที่ เพิ่ม-ถอน ในเบื้อง

ต้นว่าสามารถท�าการเพิ่ม-ถอน ได้หรือไม่

 เมือ่ระบบท�าการตรวจสอบในเบือ้งต้นแล้วพบว่าไม่สามารถ

ท�าการ เพิ่ม-ถอน ได้ นักศึกษาจะต้องปรับแก้รายการลงทะเบียนให้

ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุเสียก่อน 

 เมือ่ระบบท�าการตรวจสอบในเบือ้งต้นแล้วพบว่ารายวชิา

ที่เลือกเพื่อท�าการ เพิ่ม-ถอน นั้น สามารถท�าการ เพิ่ม-ถอน ได้ ให้

นักศึกษาท�าการเลือกที่เมนู “ยืนยัน” หลังจากนั้นให้ตรวจสอบ

รายการและคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยัน” อีกคร้ัง ระบบจะแสดงหน้าจอ 

“ระบบท�าการส�าเร็จ” และนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูก

ต้องของการลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ผลลงทะเบียน” เพื่อดู

ประวัติการท�ารายการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลง

ทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา
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การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนที่

ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา จะต้องมีการประเมินการ

เรียนการสอนในทุกรายวิชา เพ่ือน�าผลการประเมินไปปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสมบูรณ์ และมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจึงได้จัดท�าระบบประเมินการเรียนการสอนขึ้น นักศึกษา

สามารถเข้าท�าแบบประเมนิได้ทีเ่วบ็ไซต์ http://reg.skru.ac.th โดย

ช่วงเวลาทีใ่ห้ท�าการประเมนิจะระบไุว้ในปฏทิินวชิาการในแต่ละภาค

การศึกษา นักศึกษาสามารถด�าเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้
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1. หากต้องการเข้าท�าการประเมินให้เลือกที่เมนู “ประเมิน

ผู้สอน” ระบบจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน
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2. หลังจากนั้นให้นักศึกษา เลือก “ชื่อของอาจารย์ผู้สอน” 

ที่ต้องการประเมิน

3. ระบบจะแสดงค�าถามแบบประเมิน ให้นกัศกึษาตอบแบบ

ประเมินให้ครบทุกข้อ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม SAVE
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การยื่นค�าร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการทราบในรายละเอียดบางเรื่อง

หรอืด�าเนนิการเก่ียวกบังานทะเบียน ทางส�านกัส่งเสรมิวชิาการและ

งานทะเบียนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องเพื่อด�าเนิน

การในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องยื่นค�าร้องตามขั้นตอน โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม	และขอเปิดรายวิชา

เรียนร่วม

การขอเปิดรายวชิาเรยีนเพิม่ คอื การขอเปิดรายวชิาทีย่งัไม่มี

ในระบบการลงทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

การขอเปิดรายวิชาเรียนร่วม คือ การขอเปิดรายวิชา

เนื่องจากไม่มีรหัสวิชาท่ีตรงกับหลักสูตร แต่มีรายวิชาท่ีเปิดอยู่แล้ว 

และเนื้อหาวิชาสามารถเรียนร่วมกันได้
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นักศึกษารับแบบฟอร์มได้ท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้
ท่ี regis.skru.ac.th และกรอกแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมให้สมบูรณ์  

อาจารย์ท่ีปรึกษา แสดงความคิดเห็น เสนออาจารย์ผู้สอน
และลงนามอนุญาต 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ผู้สอนยินยอมรับสอน ระบุ วัน/เวลาสอน  
และลงนามอนุญาตอาจารย์ผู้สอน 

ประธานหลักสูตร แสดงความคิดเห็น เสนอคณบดีท่ี
รับผิดชอบรายวิชาท่ีขอเปิด และลงนามอนุญาต 

หลักสูตร 

คณบดีแสดงความคิดเห็น และลงนามอนุญาต คณะ 

นักศึกษานําส่งแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิม ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตามระยะเวลา เพ่ิม-ถอน ท่ีกําหนดในปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยของภาค
การศึกษาน้ัน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานหลักสูตรและงานทะเบียน) ตรวจสอบ 
และดําเนินการตามแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิม โดยจะดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 1 วันทําการ 
    กรณีได้รับการอนุญาตตามขั้นตอนที่ - สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จะเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมและจะทําการสํารองรายวิชาให้กับนักศึกษาผู้ ย่ืน
แบบฟอร์ม แล้วนักศึกษาดําเนินการเพ่ิมรายวิชาพร้อมยืนยันผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี
ระบบบริการการศึกษา regis.skru.ac.th 
    กรณีไม่ได้รับอนุญาตตามขั้นตอนท่ี - ให้นักศึกษาติดต่อท่ีสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายใน 2 วัน 

เจ้าหน้าท่ี 
สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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การขอลงทะเบียนรายวิชาที่จ�ากัดจ�านวน/ส�ารองที่นั่ง

ในทกุรายวชิาจะก�าหนดจ�านวนนกัศกึษาสงูสดุท่ีสามารถลง

ทะเบียนได้ไว้ หากมีผูล้งทะเบยีนเรียนในวชิานัน้ครบตามจ�านวนแล้ว 

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพ่ิมเติมจะไม่สามารถลงทะเบียน

เพิ่มในรายวิชานั้นได้ หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชานั้นจะ

ต้องด�าเนนิการขอลงทะเบยีนรายวชิาทีจ่�ากดัจ�านวน หรอืการส�ารอง

ที่นั่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

รับอนุญาต
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ขั้นตอนการแจ้งในกรณีตารางสอบซ�้าซ้อน

นกัศกึษาทีม่ตีารางสอบกลางภาคหรอืตารางสอบปลายภาค

ซ�้าซ้อนกัน สามารถยื่นค�าร้องขอสอบกับกรรมการกลางได้ที่ส�านัก

ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  โดยจะต้องอยูใ่นเงือ่นไขดงัต่อไปนี้

1) เป็นนกัศกึษาทีจ่ะขอส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้

2) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย 

3) เป็นนักศึกษาตกค้าง 

4) เป็นนักศึกษาที่ผ่านภาวะวิกฤติ (Critical) หรือภาวะ

รอพินิจ (Probation)

ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ผู ้สอน และผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

40



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

41

การแก้ไขเกรด	I	และเกรด		IP

เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลการเรียนว่าได้เกรด I และ IP ใน

รายวชิาใด นกัศึกษาจะต้องรีบด�าเนนิการเปลีย่นเกรด I เป็นค่าระดับ

คะแนน โดยต้องด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ตามวนัเวลาในปฏทินิวชิาการ

ของแต่ละภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีขั้น

ตอนดังนี้

ไป
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การลาพักการศึกษา		รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

และการขอคืนสภาพนักศึกษา

การลาพักการศึกษา	รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา	และการ

ขอคืนสภาพนักศึกษา

การขอลาพักการศึกษาและการขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1)	 กรณีที่	 1 ได้ท�าการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไปแล้ว แต่มีเหตุจ�าเป็นไม่สามารถเรียนได้ นักศึกษาจะต้องขอลา
พักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน	 จะกระท�าได้อย่างช้าที่สุด	 2	
สัปดาห์	ก่อนวันสอบปลายภาคตามที่ปฏิทินวิชาการก�าหนด และ
ให้ถอืเป็นการยกเลกิการลงทะเบยีนเรยีนโดยทีร่ายวชิาทีล่งทะเบียน
เรียนทั้งหมดในภาคนั้นจะเป็น	“W” และจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา

2)	กรณทีี	่2 ไม่ประสงค์จะศกึษาในภาคการศึกษานัน้ ให้ยืน่
ค�าร้องขอรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา และช�าระเงนิค่ารกัษาสภาพ
นักศึกษา (ภาคปกติ 500 บาท ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 700 บาท) ใน
วนัทีก่�าหนดให้ลงทะเบยีนและด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ก่อนวนัเริม่สอบ
ปลายภาค

กรณีท่ีขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยต้ังแต่	 1	 ภาคการ
ศึกษาเป็นต้นไป ให้ด�าเนินการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่ากับจ�านวนภาคการศึกษาที่ขาด

การติดต่อไป
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การขอลาพักการศึกษาและการขอรักษาสภาพการเป็น

นักศึกษา ด�าเนินการได้คราวละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ยกเว้น

ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาไม่ได้

งาน

งาน

ทะเบียน
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หลกัเกณฑ์การลาพกัการศกึษาหรอืรกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา

1. นักศึกษาเข้าใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว 

ไม่สามารถยื่นค�าร้องลาพักการศึกษาหรือรักษาสภาพการเป็น

นักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได้ ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดัง

ต่อไปนี้

 1) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหาร

 2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน

 3) ประสบอบุตัเิหต ุภยนัตรายหรอืเจบ็ป่วย จนไม่สามารถ

ศึกษาต่อไปให้ได้ผลดีได้

 4) เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

2. การลาพกัการศกึษาและการรกัษาสภาพการเป็นนกัศึกษา

ทกุครัง้ต้องได้รบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยั ทัง้นีใ้ห้นบัระยะเวลาลาพกั

การเรียนเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย

3. นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนดต้องช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

4. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน  ไม่ลาพักการเรียน หรือ

ไม่รกัษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 1 ภาคการศกึษา ต้องพ้นสภาพการ

เป็นนกัศกึษา หากนกัศกึษาต้องการกลบัมาศึกษาต่อนกัศึกษาจะต้อง

ติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอคืนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

5. นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ในกรณทีีข่าดการตดิต่อกบัมหาวทิยาลยั

ในภาคการศึกษาแรก ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

45

การยกเว้นรายวิชาเรียน	และการโอนผลการเรียน

การยกเว้นรายวิชาเรียน

การยกเว้นรายวิชา หมายถึง การน�าผลการเรียนและ

ประสบการณ์ของผู้เรยีนทีเ่กิดจากการศกึษาในระบบการศกึษา และ

การศึกษาตามอัธยาศัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย มาประเมินเข้าสู่

รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา

นั้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ศึกษาโดยไม่ต้องลงทะเบียน

รายวิชานั้นอีก

เงื่อนไขการขอยกเว้นรายวิชาเรียน

1) รายวิชาที่จะน�ามาขอยกเว้นรายวิชาเรียนต้องสอบได้มา

แล้วไม่เกนิ 5 ปี โดยเริม่นบัจากวนัส�าเรจ็การศึกษาหรอืภาคการศึกษา

สุดท้ายที่มีผลการเรียน

2) รายวชิาทีจ่ะน�ามาขอยกเว้นต้องเป็นรายวชิาทีไ่ด้รบัระดบั

คะแนนไม่ต�่ากว่า C หรือ 2.00

3) จ�านวนหน่วยกติท่ีได้รับการยกเว้นรวมแล้วจะต้องไม่เกนิ 

2 ใน 3 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของหน่วยกิตรวมขั้นต�่าและ

เมือ่ได้รบัการยกเว้นแล้วต้องมเีวลาศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัราชภฏั

สงขลา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
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4) รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นจะมีการบันทึกไว้ในระเบียน

การเรียนของนักศึกษาเป็น “P”

5) ผู้ที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา

เกียรตินิยม 

6) กรณผีูส้�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีาแล้วและเข้า

ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรใีนอกีสาขาวชิาหนึง่ ให้ยกเว้นการเรียน

รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด

7)  โดยนักศึกษาที่จะขอยกเว้นรายวิชาเรียนจะต้องกระท�า

ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น
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ล�าดับขั้นตอนการขอยกเว้นรายวิชาเรียน

ไป
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การโอนผลการเรียน	

การโอนผลการเรยีน หมายถงึ การน�าหน่วยกติและค่าระดบั

คะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมา

ใช้โดยไม่ต้องศึกษาหรือลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก

เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน

1) ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้นและเกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.00

2) การโอนผลการเรียนต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุก

รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว โดยไม่จ�ากัดจ�านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 

3) มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การโอนผลการเรียนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย

4) ผู ้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนจะ ไม่ได้รับปริญญา

เกียรตินิยม 

5) การโอนผลการเรยีนต้องด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ภายในภาค

การศึกษาแรกของการเข้าเป็นนักศึกษา
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ล�าดับขั้นตอนการโอนผลการเรียน

ไป
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การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้

1.	การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบยีบมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสงขลา	ว่าด้วยระเบียบการรับ	จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการ

ศึกษา	ระดับอนุปริญญา	ปริญญาตรี	และปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	

ภาคปกติ	พ.ศ.2549

ในกรณีนี้ หมายถึง นักศึกษาที่ไม่ช�าระเงินลงทะเบียนและ

ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาคของภาค

การศึกษานั้น ให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาสามารถขอคืนและรักษาสภาพการเป็น

นกัศกึษาได้ โดยนกัศกึษาสามารถตรวจสอบสถานะได้ทีร่ะบบบรกิาร

การศกึษา regis.skru.ac.th หากมสีถานะเป็น “ตดิต่อขอคนืสภาพ/

รักษาสภาพ	ตามระเบียบทางการเงิน” ภาพที่ปรากฏด้านล่าง ให้

ติดต่อได้ที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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2.	 การพ้นสภาพด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา	 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.2560	

หมวด	 9	 สถานภาพนักศึกษา	 การลาพักนักศึกษา	 การรักษา

สภาพการเป็นนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	

การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาและการพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 

ในกรณีนี้ หมายถึง นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

ไม่ถึงตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดในแต่ละภาคการศกึษา ให้นกัศกึษา

ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา

สามารถตรวจสอบคะแนนเฉลีย่สะสม และสถานะของนกัศกึษาได้ที่
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ระบบบริการการศึกษา regis.skru.ac.th หากมีข้อสงสัยสามารถ

ตดิต่อได้ทีส่�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียน โดยเกณฑ์คะแนน

เฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาแสดงในภาพด้านล่าง

หมายเหตุ

1. หากนกัศกึษามีสถานะ “วกิฤต”ิ แล้วต่อด้วยสถานะ “รอ

พนิจิ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา ภาคการศกึษาถดัไปนกัศกึษาจะ

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

2. หากนักศึกษาไม่เคยมีสถานะ “วิกฤติ” มาก่อนแต่มี

สถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ และนักศึกษาต้องได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 จะท�าให้สถานะนักศึกษาเป็น “ปกติ”

3. นักศึกษาท่ีมีสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันหนึ่งหรือสอง

ภาคการศกึษา หากภาคการศกึษาถดัไปนกัศึกษาได้รบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่ 2.00 จะท�าให้สถานะนักศึกษาเป็น “ปกติ”

วิกฤติ
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4. นักศึกษาที่มีสถานะ “ปกติ” หากภาคการศึกษาถัดไป 

นักศึกษาได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 

1.25 จะท�าให้สถานะนักศึกษาเริ่มนับสถานะ “รอพินิจ 1” ใหม่แต่

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้  

5. ภาคการศกึษาทีล่าพกัการศกึษา และรกัษาสภาพการเป็น

นักศึกษาให้นับรวมในการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

6. ผลการค�านวณคะแนนเฉลีย่สะสมแต่ละภาคการศกึษา ให้

ดจูากช่องคะแนนเฉลีย่สะสมในระบบบรกิารการศกึษาตามตวัอย่าง

ต่อไปนี้
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ตัวอย่างการได้รับสถานะของนักศึกษา 
ตัวอย่างที่ 1   สถานะ “วิกฤติ” แล้วต่อด้วยสถานะ ”รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา 
      คะแนนเฉลี่ยสะสม    สถานะนักศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1     1.75                        ภาวะวิกฤติ 
 ภาคการศึกษาที่ 2   1.60                          รอพินิจ 1 
 ภาคการศึกษาที่ 3   1.85                       รอพินิจ 2 
 ภาคการศึกษาที่ 4   1.90   รอพินิจ 3 
 ภาคการศึกษาที่ 5   1.99   พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
ตัวอย่างที่ 2   มีสถานะ “รอพินิจ” ติดต่อกันสามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาถัดไป ได้ GPAX มากกว่า 1.99 จะเป็น”ปกติ” 
                                      คะแนนเฉลี่ยสะสม    สถานะนักศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1     2.00                        ปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 2   1.60                                    รอพินิจ 1 
 ภาคการศึกษาที่ 3   1.85                                   รอพินิจ 2 
 ภาคการศึกษาที่ 4   1.90   รอพินิจ 3 
 ภาคการศึกษาที่ 5   2.30   ปกติ 
 
ตัวอย่างที่ 3  มีสถานะ “ปกติ”มาตลอดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาถัดไปได้ GPAX ต่ํากว่า 2.00 
    คะแนนเฉลี่ยสะสม                 สถานะนักศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1     2.25                                   ปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 2   2.20                ปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 3   2.19                                   ปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 4   2.10                ปกติ  
 ภาคการศึกษาที่ 5   1.70   รอพินิจ 1 
 
ตัวอย่างที่4  มีสถานะ “ปกติ” หากภาคการศึกษาถัดไปได้ GPAX ต่ํากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ํากว่า 1.25 จะทําใหส้ถานะนักศึกษา      
               เริ่มนับสถานะ “รอพินิจ 1” ใหม่ 
    คะแนนเฉลี่ยสะสม                 สถานะนักศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1     2.05                                    ปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 2   1.99                          รอพินิจ1 
 ภาคการศึกษาที่ 3   2.10                               ปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 4   1.85   รอพินิจ 1 
 ภาคการศึกษาที่ 5   2.00                ปกติ 
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การตรวจสอบโครงสร้างการส�าเร็จการศึกษา

นกัศกึษาท่ีก�าลงัศึกษาในภาคการศกึษาแรกของปีการศกึษา

สุดท้าย (ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1) จะต้องตรวจสอบตนเอง

ว่าเรียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก�าหนด หรือมีผลการเรียน

รายวิชาครบถ้วนและประเมินตนเองว่าจะส�าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

ข้ันตอนการตรวจสอบการส�าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาด�าเนินการ

ผ่านระบบบริการการศึกษา regis.skru.ac.th โดยเลือกเมนู “ตรวจ

สอบจบ” ตามภาพด้านล่าง



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

56

เมื่อนักศึกษาเข้าไปสู่เมนู “ตรวจสอบจบ” แล้ว ระบบจะ
แสดงโครงสร้างของหลกัสตูรและผลการศกึษาทีน่กัศกึษาได้ผ่านการ

เรียนและสอบผ่านมาแล้ว ดังภาพด้านล่าง

จากภาพแสดงผลการศึกษาด้านบน เห็นได้ว่า ในหัวข้อสถานภาพนั้นมีการแสดงผล 
2 สถานภาพ คือ Pass กับ Fail ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แสดงผล PASS คือ นักศึกษาได้ผ่านในกลุ่มวิชานั้น โดยมีจ�านวนหน่วยกิตครบตาม
ที่โครงสร้างหลักสูตรก�าหนดไว้

2. แสดงผล FAIL คือ นักศึกษามีจ�านวนหน่วยกิตหรือผลการเรียนบางรายวิชาหรือบาง
กลุ่มวิชาไม่ครบตามที่หลักสูตรก�าหนด หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดอื่น ซ่ึง

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหต ุ: นกัศึกษาสามารถเข้าใช้เมนู “ตรวจสอบจบ” ได้ตัง้แต่ภาคการศึกษาแรกของการเรยีนในมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
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การใช้โปรแกรมค�านวณเกรดเฉลี่ย

นักศึกษาสามารถทดสอบการค�านวณเกรดในรายวิชาที่ยัง

ไม่มีผลการเรียน หรือผลการเรียนที่เป็น I หรือ IP ได้ ซึ่งเป็นการ

ค�านวณเกรดที่นักศึกษาทราบเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้  

	ขั้นตอนการค�านวณเกรดเฉลี่ย

1. นักศึกษาเข้าระบบบริการศึกษาของนักศึกษา แล้วเลือก

ที่เมนู “โปรแกรมช่วยค�านวณเกรดเฉลี่ย” ตามภาพด้านล่าง 
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2. เมื่อนักศึกษาต้องการค�านวณเกรดเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม 
นักศึกษาจะต้องเปิดเมนูหลัก 2 อย่าง ดังนี้

2.1  นกัศกึษา เลอืกเมน ู“โปรแกรมช่วยค�านวณเกรดเฉลีย่”	
จะได้ตามภาพด้านล่าง

2.2 นักศึกษาจะต้องระบุข้อมูลที่จ�าเป็นทางด้านบนคือ ผล
การเรียนปัจจุบนั โดยสามารถเปิดดขู้อมูลของนกัศกึษาได้ทีเ่มน ู“ผล
การศึกษา” และใช้ข้อมูลผลการเรียนของภาคการศึกษาสุดท้ายที่
นักศึกษาได้รับผลการเรียน  ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องระบุดังนี้ 



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

59

CA คือ ผลรวมของจ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด GP คือ ผลรวม

ของคะแนนเกรดทั้งหมด

2.3 หลังจากนั้นให้นักศึกษาระบุจ�านวนหน่วยกิตและผล

การเรียนที่คาดว่าจะได้รับในช่อง “ผลการเรียนที่คาดว่าจะได้รับ” 

และคะแนน GPA ที่คาดว่าจะได้รับจะถูกแสดงผลโดยอัตโนมัติใน

ช่อง “GPA	(คะแนนเฉลีย่สะสม)” ซึง่มรีายละเอียดดงัภาพด้านล่าง

75 175.5
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การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

นักศึกษาการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1) นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยน ค�าน�าหน้านาม เปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

 ใช้แบบฟอร์มค�าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 ใบส�าคญัการเปลีย่นชือ่ตวั (แบบ ช.3) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
 ใบส�าคญัการเปล่ียนช่ือสกุล (แบบ ช.4) พร้อมส�าเนา 1 ฉบบั
 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
 ใบส�าคัญการสมรส พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ (กรณีสมรส)
 ใบส�าคัญการหย่า พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ 

2) การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผิด
พลาด ให้ยื่นหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

 ส�าเนาทะเบยีนบ้านฉบบัจรงิ หรอืสตูบัิตร หรือบตัรประจ�า
ตัวประชาชน พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 ใช้แบบฟอร์มค�าร้องขอเปลีย่นแปลงข้อมูลส่วนตวั เพือ่ขอ

แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ผิดพลาด

ให้ยื่นแบบฟอร์มค�าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว	พร้อมแนบหลักฐานประกอบข้างต้น

ไปยังส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	โดยจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	1	วันท�าการ
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การขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษา

1. นักศึกษายื่นบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ณ ส�านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

2. แจ้งความประสงค์เพื่อขอใบรับรองประเภทต่าง ๆ

3. ช�าระเงนิค่าออกเอกสาร ณ งานคลงั มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สงขลา

4. น�าใบเสร็จรับเงิน ยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ส�านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน (พร้อมเอกสารแนบ ถ้ามี) 

5. รับเอกสารตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
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ประเภทใบรับรอง

ที่ ประเภท
การเตรียมตัว/เอกสาร

ประกอบ
ระยะเวลา

1 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 วัน

2 ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาค

การศึกษาสุดท้าย

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 วัน

3 ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

รูปถ่าย 2 นิ้ว 

จ�านวน 1 รูป

(แต่งครุยประจ�าสาขา)

1 วัน

4 ใบรายงานผลการศึกษารายภาค บัตรประจ�าตัวนักศึกษา รอรับได้ทันที

5 ใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript)

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 วัน

6 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ

การศึกษา

(กรณีฉบับจริงสูญหาย)

ใบแจ้งความ และ

รูปถ่าย 2 นิ้ว 

จ�านวน 1 รูป

(แต่งครุยประจ�าสาขา)

1 วัน

7 ใบแทนปริญญาบัตร 

(กรณีฉบับจริงสูญหาย)

ใบแจ้งความ และ

รูปถ่าย 2 นิ้ว 

จ�านวน 1 รูป

(แต่งครุยประจ�าสาขา)

1 วัน

8 ใบรับรองอื่น ๆ บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่

กรณี (ถ้ามี)

1 วัน

ใบรายงานผลการศึกษา	(Transcript)	และใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาของผู้ส�าเร็จการศึกษา	

นักศึกษาจะได้รับหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้ส�าเร็จการศึกษาภายใน	1-2	สัปดาห์
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การแจ้งความจ�านงเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา

ขั้นตอนการแจ้งความจ�านงเกี่ยวกับการเรียน

1. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบบันทึกข้อความได้ที่ส�านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้ที่แบบฟอร์ม

ส�าหรับนักศึกษา ใน regis.skru.ac.th

2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. ผ่านความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา / อาจารย์ประจ�า

วิชา / ประธานหลักสูตร

4. น�าส่งส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้อยู่

ในดุลยพนิจิของผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

ประเภทการแจ้งความจ�านง

ที่ ประเภท เอกสารประกอบ
ระยะ

เวลา

1 การขอส�าเร็จการศึกษาก่อน

แผนการเรียนที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 วัน

2 แก้ไขรหัสวิชา บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 

สัปดาห์

3 ย้ายสถานศึกษา บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1-2 

เดือน 
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ที่ ประเภท เอกสารประกอบ
ระยะ

เวลา

4 เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเรียนที่

เรียนไปแล้ว

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 

สัปดาห์

5 การโอนสถานะสภาพนักศึกษา

ภาคปกติเป็นนักศึกษาภาค 

กศ.บป.

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 2 

สัปดาห์

6 ขอฝากเรียน บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 

สัปดาห์

7 อื่น ๆ บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 วัน
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การขอส�าเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการขอส�าเร็จการศึกษา

 
 

การขอสาํเร็จการศึกษา 
 

 ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษารับแบบฟอร์มการขอสําเร็จการศึกษาได้ท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและ 
     งานทะเบียน 

 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา
เดิม พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  พร้อมเขียนรหัสนักศึกษา 
และชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป

 อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
การขอสําเร็จการศึกษา 

 นําส่งท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในเดือนแรกของภาคการศกึษา
สุดท้ายท่ีเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบชื่อ-สกุล และวันเดือนปี
เกิด ท่ีอยู่ในข้อมูลประวัตินักศึกษา และจัดเก็บแบบฟอร์ม

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผู้สําเร็จการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาได้ท่ี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ค.บ.

สีครุย	:	สีฟ้า

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	บช.บ.

สีครุย	:	สีฟ้าอมเขียว
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ดศ.บ.

สีครุย	:	สีเขียวอ่อน

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ทล.บ.

สีครุย	:	สีเทา
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	นศ.บ.

สีครุย	:	สีม่วงเม็ดมะปราง

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	บธ.บ.

สีครุย	:	สีชมพู
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	รป.บ.

สีครุย	:	สีน�้าตาล

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ศป.บ.

สีครุย	:	สีแดงเลือดนก
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	วท.บ.

สีครุย	:	สีเหลือง

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	วศ.บ.

สีครุย	:	สีแดงเลือดหมู
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ศศ.บ.

สีครุย	:	สีแสด

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ศ.บ.

สีครุย	:	สีทอง
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ตัวอย่างรูปถ่ายแนบแบบฟอร์มขอส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ	:	ส.บ.

สีครุย	:	สีเขียว
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นักศึกษาควรทราบ

กรณีเรยีนครบหลกัสตูร	แต่ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถงึ	2.00	

ด�าเนินการ	ดังนี้	

เมื่อนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างที่หลักสูตรก�าหนดและ

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลง

ทะเบียนเรียนในวิชาเดิมท่ีได้ผลการศึกษาต�่ากว่า C หรือให้เลือก

เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่มีในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

และมหาวทิยาลยัสามารถเปิดท�าการสอนได้ เพือ่ท�าค่าระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

การได้ปริญญาเกียรตินิยม

นกัศกึษาทีเ่รียนครบโครงสร้างหลกัสตูรแล้ว  และได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับสอง และผลการเรียนในทุกรายวิชาไม่ต�่ากว่า C 

โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
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คุณสมบัติการได้รับเกียรตินิยม

อันดับ ระยะเวลาการศึกษา	(ภาคการศึกษา) เงื่อนไขอื่น

1 2 หลักสูตร ภาคปกติ
ภาคพิเศษ 

(กศ.บป.)
ไม่เทียบโอนรายวิชา

3.60 3.25 4 ปี 6-8 9-14 ไม่มีเกรด E,  D ,D+

5 ปี 8-10 12-15 ไม่ลงซ�้ากับรายวิชาเดิม

2 ปี

(ต่อเนื่อง)
3-4 4-6

เรียนภาคฤดูร้อน

ตาม มคอ.2 

ไม่มีพันธะทางการเงิน

ห้องสมุด ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ	 : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้

รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และได้รับระดับค่าคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบันเดิม

ไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
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การใช้ใบมอบฉันทะ						

ในกรณีที่ไม่สามารถท�าการใดได้ด้วยตนเอง สามารถ

มอบหมายให้ผู้อื่นด�าเนินการแทนได้ โดยต้องปฏิบัติดังนี้

1) กรอกรายละเอยีดในค�าร้องใบมอบฉนัทะให้ครบถ้วนทีจ่ะ

ประสงค์จะมอบฉันทะในเรื่องต่าง ๆ 

2) ค�าร้องต้องลงนามโดยผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบ และพยาน

3) ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ จะต้องน�าส�าเนาบตัรประชาชน

และรบัรองส�าเนาถกูต้องพร้อมบัตรประจ�าตวัประชาชนของผู้รบัมอบ

ฉันทะมาแสดง 

สถานะนักศึกษา

นกัศึกษาทีม่ข้ีอความแจ้ง “รอประกาศพ้นสภาพ” หมายถึง 

นักศึกษาที่มีรายชื่อรอประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และ

ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด ว่าผลการเรียน

ใดที่ยังค้างอยู่ เช่น ขาดสอบ (ขส) 

ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ติด  I และ IP หรือผลการเรียนยังไม่

ปรากฏในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้นักศึกษาด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

หรือสามารถติดต่อได้ที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



คู่มือระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

76

การตรวจสอบรหัสนักศึกษา	(ส�าหรับนักศึกษาใหม่)

นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาผ่านทาง

เว็บไซต์ของระบบบริการการศึกษาคือ http://regis.skru.ac.th/ 

ระบบจะน�านกัศกึษาไปยงัหน้าแรกของเวบ็ไซต์ ซึง่จะม ี“เมน”ู เพือ่

ให้นักศึกษาใช้งานได้เมนู ดังภาพ

ให้นักศึกษาเลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อและรหัสนักศึกษา

ใหม่” ซึ่งมีทั้งของภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) หลังจากนั้น

ให้กรอกหมายเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน และคลกิปุม่ ตรวจสอบ  

ดังภาพ
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