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คูมือการจัดการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต
เงื่อนไขการเขาศึกษาในหลักสูตร
ใหคณะหรือวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดแผนการศึกษา ตลอดจนรายละเอียด
ของรายวิชาหรือชุดวิชา ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียดของรายวิชาหรือชุดวิชาใหสอดคลองกับยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และความตองการของทองถิ่น
2. กําหนดคุณสมบัติ เกณฑ+การคัดเลือก และเงื่อนไขในการรับผูเรียน
3. กําหนดจํานวนผูเรียน และแผนการเรียน
4. กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช3น ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน การเรียน
แบบออนไลน+ หรื อผ3 า นสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา โดยใหสอดคลองกั บ ผลการเรี ย นรู และ
สมรรถนะของผูเรียน ทั้งนี้อาจเป;นรายวิชาหรือชุดวิชาที่กําหนดขึ้นใหม3 หรือเป;นรายวิชาหรือชุดวิชาที่เป<ดสอน
ใหนักศึกษา
รายวิชาที่สามารถนําไปเทียบโอนผลลัพธ+การเรียนรู กับรายวิชาที่เป<ดสอนใหกับนักศึกษา การเรียนการ
สอนอาจจัดแยกเฉพาะสําหรับผูเรียน หรือเรียนร3วมกับนักศึกษา
ฐานขอมูลหนวยกิตสะสม
“การเทียบโอนผลลัพธ+การเรียนรู” หมายความว3า ความสามารถและหรือสมรรถนะ ที่ไดจากการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบัน
อื่น ๆ ในระดับการศึกษาที่เทียบเท3ากับระดับการศึกษาที่ผูเรียนประสงค+จะเขาศึกษา มาเทียบกับรายวิชา
ในหลักสูตรเพื่อใหไดหน3วยกิต ตามหลักเกณฑ+การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เขาสู3การศึกษาในระบบ
การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา

การบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี
การเขาสูระบบ
ในส3วนของการดําเนินการต3าง ๆ ที่เป;นส3วนบุคคล เช3น การลงทะเบียน การดูผลการเรียน การเปลี่ยน
รหัสผ3าน ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” หลังจากนั้นใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังต3อไปนี้
1) ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”
2) พิมพ+รหัสประจําตัว และรหัสผ3าน (ในกรณีเขาใชระบบเป;นครั้งแรก รหัสผ3านคือ รหัสนักศึกษา)
3) คลิกที่ปุGม “เขาสู3ระบบ”
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ตัวอย3างการปHอนรหัสประจําตัวนักศึกษา และรหัสผ3าน เพื่อเขาสู3ระบบบริการการศึกษา
การกรอกประวัติสวนตัว
เมื่อนักศึกษาเขาสู3ระบบในครั้งแรกสิ่งแรกที่ตองทําคือ การกรอกประวั
การกรอกประวัติส3วนตัว ประกอบไปดวยขอมูล
ส3วนตัวของนักศึกษา เช3น ขอมูลส3วนตัว ขอมูลการศึกษา ขอมูลที่อยู3 ฯลฯ ดังภาพต3อไปนี้

การเปลี่ยนรหัสผาน
เมื่ อกรอกประวั ติ ส3วนตั วเรี ยบรอยแลว นั กศึ กษาควรเปลี่ยนรหั สผ3 านในทั นที เพื่ อความปลอดภั ยและ
ปHองกันไม3ใหบุคคลอื่ นเขาสู3ระบบ โดยก3อนการเปลี่ ยนรหัสผ3าน นักศึกษาควรตรวจสอบที่แปHนพิมพ+ ก3อนว3 า
ขณะนี้เป;นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการกด Caps Lock คางไวหรือไม3 ในกรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ3าน
ที่ใชอยู3ในปKจจุบัน ใหนักศึกษาติดต3อที่ สํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร+ธานี
เพื่อเปลี่ยนรหัสผ3าน สําหรับการเปลี่ยนรหัสผ3านนั้นมีขั้นตอน ดังต3อไปนี้
1) นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสไดบ3อยตามตองการที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน”
2) ใส3รหัสผ3านเดิมที่เคยใชอยู3ในปKจจุบัน
3) ใส3รหัสผ3านใหม3 ครั้งที่ 1
4) ใส3รหัสผ3านใหม3 ซ้ําอีกครั้งใหตรงกับครั้งที่ 1
5) คลิกที่ปุGม “เปลี
เปลี่ยนรหัสผาน”
ผาน
6) เมื่อหนาจอระบบขึ้นว3า “ระบบทําการสําเร็จ” นั้นหมายถึง นักศึกษาไดทําการเปลี่ยนรหัสผ3าน
เรียบรอยแลว

3
7) จากนั้นคลิกปุGม “ถอยกลับ” เพื่อเขาสู3ระบบบริการการศึกษา

แสดงตัวอย3างการเปลี่ยนรหัสผ3านสําหรับนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น
การลงทะเบียน
นักศึ กษาสามารถทําการลงทะเบียนไดโดยการเลื อกเมนู “ลงทะเบี ยน” ระบบจะนํ านักศึกษาเขาสู3 หนา
จอการรับลงทะเบียน มีรายละเอียดดังต3อไปนี้
1) วิธีการเขาระบบลงทะเบียน
คลิกปุGม “ลงทะเบียน” เพื่อเขาสู3หนาลงทะเบียน โดยเมนูนี้จะปรากฏในช3วงปฏิทินวิชาการกําหนดใหลงทะเบียน
เรียนเท3านั้น

แสดงตัวอย3างเมนูสําหรับเขาสู3ระบบการลงทะเบียน
วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใชเมนูย3อยต3าง ๆ
เมื่ อนั กศึ กษาคลิกปุG ม “ลงทะเบียน” ระบบจะเขาสู3 หนาเว็ บเพจแสดง “เงื่อนไขในการลงทะเบียนผ3 านระบบ
อินเตอร+เน็ต” เพื่อแจงรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไขที่นักศึกษาควรทราบการการลงทะเบียน เมื่อนักศึกษา
เขาใจและยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงดังกล3าว นักศึกษาสามารถคลิกปุGม “ลงทะเบียน” เพื่อเขาสู3ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนต3อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังต3อไปนี้
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แสดงหนาเงื่อนไขในการลงทะเบี
นไขในการ
ยนผ3านระบบอินเตอร+เน็ต
1) หนาเว็บเพจแรกของการลงทะเบียนเรียนออนไลน+

คลิกที่ปุม “ดึงรายวิชาจากแผน”
เพื่อดึงรายวิชาจากแผนการเรียน

แสดงหนาเว็บเพจในส3วนของการดึงรายวิชาจากแผน
2) เมื่อนักศึกษาคลิกปุGม “ดึดึงรายวิชาตามแผน”
าตามแผน ระบบจะดึงรายวิชาที่ทางสาขาของนักศึกษากําหนด
เป;นแผนรายวิชาไดมาแสดง พรอมทั้งแสดงขอมูลที่สําคัญต3าง ๆ ไดแก3 รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน3วยกิต
กลุ3มการเรียน (sec) วัน/เวลาเรี
เวลาเรียน จํานวนหน3วยกิตรวม และค3าใชจ3ายรวม ดังภาพต3อไปนี้

คลิกที่ [ลบ] เพื่อลบ
รายวิชาที่ไม"ต$องการ

แสดงหนาเว็บเพจรายวิชาที่อยู3ระหว3างการดําเนินการ
3) หากตองการลบรายวิชาที่ไม3ต องการลงทะเบียน ใหนักศึกษาคลิกที่ “[ลบ]]” ดานหลังรายวิชาที่
ตองการลบ
4) นักศึกษาสามารถคนหารายวิชาที่ช3อง “ระบุรายวิชา” (สามารถใชสัญลักษณ+ * เพื่อคนหาและแสดง
รายวิชาที่เป<ดสอนทั้งหมด) ที่ตองการลงทะเบียน โดยระบุรหัสวิชา หรือ ชื่อรายวิชา หรือ อาจารย+ผูสอน หรือ
ช3วงวันเวลาที่ตองการ แลวคลิกปุGม “คนหา” หากพบรายวิชาตามเงื่อนไขที่ระบุ จะแสดงรายละเอียดรายวิชา
ขึ้นมา เพื่อใหนักศึกษาเลือกรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน (ก3ก3อนเลือกรายวิชาใด ๆ ดวยตนเอง ซึ่งไม3
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เป;นไปตามแผนของหลักสูตรกําหนด ควรปรึกษาอาจารย+ที่ปรึกษาหรือกรรมการประจําหลักสูตรที่นักศึกษา
สังกัด) ดังภาพต3อไปนี้

4. คลิกที่รูป
เพื่อ
เลือกรายวิชาลงทะเบียน

แสดงตัวอย3างหนาเว็บเพจการคนหารายวิชา
5) ทําการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียน โดย
คลิกที่ หลังจากนั้นรายวิชาที่ถูกเลือกจะเลื่อน
ขึ้นไปดานบน (รายวิ
รายวิชาที่เลือกไวสําหรับการลงทะเบียน)
น เพื่อแสดงใหทราบว3านักศึกษาไดเลือกวิชาใดไวแลว
บางสําหรับการลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
6) ทุกครั้งที่เลือกรายวิชา ระบบจะตรวจสอบความถูกตองในการลงทะเบียน เช3น เวลาเรียนซ้ํา เวลา
และวันสอบซ้ํา ลงทะเบียนนอยกว3าที่กําหนด หรือจะตองผ3านรายวิชาที่ตองเรียนก3อน โดยจะขึ้นแสดงขอความ
สีแดง บริเวณดานล3างของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงขอความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังภาพต3อไปนี้

แสดงตัวอย3างขอผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม3เป;นไปตามเงื่อนไข
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7) หากเกิดเหตุการณ+เช3นนี้ขึ้น นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไม3ผ3านเงื่อนไขการลงทะเบียนออกไป
เสียก3อน แลวเลือกรายวิชาใหม3ที่ตรงตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนรายวิชาที่สามารถลงไดไปก3อน แลวจึงติดต3อ
งานทะเบียน เพื่อเขียนคํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ตองการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต3อไป ทั้งนี้
ตองไม3ขัดกับระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของดวย
การคํานวณคาใชจาย
นักศึกษาสามารถเขาไปดูค3าใชจ3ายของรายวิชา โดยเลือกที่เมนู “คํานวณคาใชจาย” นักศึกษาสามารถดู
รายการค3าใชจ3ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ทั้งหมดไดก3อนที่ยืนยันการลงทะเบียน โดยกดเขาไปที่เมนู “คํานวณ
คาใชจาย” นี้ หลังจากการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว โดยอัตราค3าธรรมเนียมสําหรับผูเรียน
ใหเป;นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

แสดงตัวอย3างผลการตรวจสอบรายการค3าใชจ3าย การยืนยันการลงทะเบียน
ในกรณีที่ระบบไม3แสดงค3าใชจ3ายในการลงทะเบียนใหนักศึกษาติดต3อสํานักส3งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนก3อนการยืนยันการลงทะเบียน
การยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเรียนที่ตองการลงทะเบียนแลว ใหทําการยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกที่
ปุGม “ยืนยันการลงทะเบียน” เมนูดานซายมือ ดังภาพต3อไปนี้

คลิกที่นี่ เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียน ครั้งที่ 1

แสดงเมนู “ยืนยันการลงทะเบียน”
จากนั้นระบบจะเปลี่ยนหนาเว็บเพจไปยังหนา “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อใหนักศึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองของรายวิชาอีกครั้ง เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว3าถูกตองแลว จะตองคลิกปุGม “ยืนยันการลงทะเบียน”
อีกครั้งหนึ่งที่บริเวณตรงกลางหนาจอ ดังภาพต3อไปนี้
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แสดงตัวอย3างหนาเว็บเพจเพื่อตรวจสอบขอมูล และยืนยันการลงทะเบียน ครั้งที่ 2
หลังจากคลิกปุGมยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงขอความการยืนยันการลงทะเบียนพรอมทั้งแสดง
ยอดเงินที่ตองชําระทั้งหมด หลังจากนั้นใหคลิกปุGม “ผลการลงทะเบียน” เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

แสดงตัวอย3างหนาเว็บเพจยืนยันว3าระบบไดทําการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาแลว
หลังจากคลิกปุGมผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว หลังจาก
นั้นใหนักศึกษาพิมพ+ใบแจงยอดเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย จํากัด มหาชน และธนาคารกรุงไทย
จํากัด มหาชน (ทุกสาขา) ตามกําหนดการชําระเงิน ในปฏิทินวิชาการแจง หรือวันชําระเงินที่ระบุไวในใบแจง
ยอดการชําระเงิน
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พิมพ-ใบแจ$งยอด เพื่อนําไปชําระเงิน
ที่ธนาคารทหารไทย (ทุกสาขา)

แสดงตัวอย3างการพิมพ+ใบแจงยอดการชําระเงินค3าลงทะเบียนเรียน
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจําตัวนักศึกษา เป;นเอกสารทางราชการ ที่มหาวิทยาลัยออกใหกับนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษา
จะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครั้งในการติดต3อกับมหาวิทยาลัย
การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
1) กรณีนักศึกษาใหม3 กําหนดใหส3งรูปถ3าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป มายังสํานักส3งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (โดยไม3มีค3าใชจ3าย)
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รูปถ3ายสวมชุดสูทสากล สีดําหรือสีกรมท3า
2) กรณีบัตรประจําตัวนักศึกษาสูญหายหรือชํารุด ใหดําเนินการขอทําบัตรใหม3 มีขั้นตอน ดังนี้
นั กศึ ก ษายื่ น คํ า รองขอทํ า บั ต รประจํ า ตั ว นั กศึ กษา สามารถรั บ แบบฟอร+ มไดที่ สํ า นั กส3 ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบี
รและงานทะเบียน หรือดาวน+โหลดไดที่ www.regis.sru.ac.th
นักศึกษายื่นคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา และชําระเงินค3าธรรมเนียมการทําบัตรใหม3 ณ
กองคลัง จํานวนเงิน 100 บาท
นักศึกษายื่น คํ ารองขอทํ าบั ตรประจํ า ตัว นักศึกษา พรอมแนบ ใบเสร็ จ ชํา ระเงิ น และรวมถ3 า ย
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (กรณี
กรณีไม3มีรูปในระบบบริการการศึกษาและตองถูกตองตามขอกําหนดขางตน)
หนดขางตน มายัง
สํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูสอนสงผลการเรียน
การวั ด และประเมิ
ประเมิ น ผลการศึ กษาใหเป; น มาตรฐานเดี ย วกั นหรื อเที ยบเท3 า กับ การวัด และประเมิ น ผล
การศึกษาสําหรับนักศึกษา ตามประกาศมหาวิ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร+ธานี เรื่อง แนวปฏิ
แนวป บัติในการสอบปลาย
ภาคและประเมินผลการเรียน
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หลักการปฏิบัติในการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา
1. ผูจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนรายวิชา ครบโครงการหลักสูตร
เพื่อสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ และไม3มีหนี้คางชําระกับมหาวิทยาลัย กรณีที่ยังไม3สําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษานี้ยังไม3ตองส3งคํารอง
2. กรอกแบบฟอร+ ม ขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา พรอมบั น ทึ ก และพิ ม พ+ ไ ดที่ ร ะบบบริ ก ารการศึ ก ษา
http://reg.sru.ac.th
3. พิมพ+เอกสารจากระบบ http://reg.sru.ac.th เพื่อใหอาจารย+ประจําโครงการ ตรวจสอบและรับรอง
เอกสารใหเรียบรอย ค3าใบรายงานผลการเรียน 100 บาท ค3าประกาศนียบัตร 100 บาทและเอกสารอื่น ๆ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ที่กองคลัง และมาส3งเอกสารคํารองที่สํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
4. ผูที่ไม3ส3งคํ ารองขอสํ าเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดจะถื อว3าไม3ป ระสงค+จะขอสําเร็จ การศึกษา
ในภาคการศึกษานี้
5. การบั น ทึ กขอมู ล ขอสํ า เร็ จ การศึ กษา กรอกใหครบทุ กช3 องในแบบฟอร+ ม (สํ า คั ญ มาก) สิ่ งที่ ต อง
ตรวจสอบก3อนการส3งคํารอง
คํานําหนานาม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม3ตรงกับระบบฐานขอมูล กรุณาแนบเอกสาร
คําสั่งแต3งตั้งหรือสําเนาเอกสารทางราชการระบุการใชคํานําหนานามปKจจุบัน
ชื่อ - สกุล กรุณาเขียนใหชัดเจนและตรวจสอบใหถูกตอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กรณี
ภาษาอังกฤษควรสะกดตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน) กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อความ
ถูกตองของขอมูล
วั น เดื อ น ป/ เ กิ ด โดยเฉพาะป/ เ กิ ด มั ก ระบุ ผิ ด เป; น ป/ ปK จ จุ บั น กรุ ณ าตรวจสอบดวยความ
ระมัดระวัง
ระบุวุฒิการศึกษาเดิมใหถูกตอง กรณี ม.3/ปวช./ม.6 กรอกขอมูลโดยไม3ตองแนบเอกสาร กรณี
ที่มีวุฒิการศึกษาเดิมเป;น ปวส./อนุปริญญา/ หรือปริญญาตรี ใหแนบสําเนาวุฒิการศึกษา ฉบับสําเร็จการศึกษา
โดยเป;นขนาด A4 เท3านั้น
6. การส3งรูปถ3ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
การสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร+ธานี
ว3าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด 3 ระเบียบการศึกษา ขอ 31 โดยสํานักส3งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร ผ3านคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา จากนั้นเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เขาที่ประชุมกรรมการสภา
วิชาการพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา
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การใหคุณวุฒิและปริญญา มีดังนี้
1. กรณีผูเรียนที่เขาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูในรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรฝnกอบรม หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สามารถไดรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. กรณี ที่ ผู เรี ย นเขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะไดรั บ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก
มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ผูเรียนจะสําเร็จการศึกษาไดเมื่อเรียนและสะสมหน3วยกิตไดครบตามจํานวนหน3วยกิตที่กําหนด
ไวในหลักสูตร มีผลการเรียนและค3าคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) มหาวิ ทยาลั ยจะเป;น ผูคิ ดค3 าระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสมใหแก3ผู เรี ยนเพื่ อสํ าเร็จ การศึ กษาโดย
ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม3นอยกว3า 1 ใน 4 ของจํานวน หน3วยกิตรวมในหลักสูตร
(3) ผูเรียนในระบบคลังหน3วยกิตไม3มีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
(4) การใหปริญญาแก3ผูเรียนในระบบคลังหน3วยกิต ตองระบุว3าสําเร็จการศึกษา ในระบบคลังหน3วย
กิตไวในใบรายงานผลการศึกษา

