การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
http://reg.sut.ac.th
นัก ศึก ษาต้อ งด าเนิน การตามวัน - เวลา ที ่ม หาวิท ยาลัย ก าหนดในแต่ล ะภาคการศึก ษา
ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จาก เมนู "ปฏิทินการศึกษา"
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. การเข้าสู่ระบบ : LOGIN นักศึกษาต้องทาการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ”
จากนั้นให้นักศึกษาใส่ รหัสประจาตัว และ รหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนักศึกษา คือรหัสผ่านที่
นักศึกษาได้รับจากศูนย์บริการการศึกษา เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจาตัวและรหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม
"ตรวจสอบ"
2. การลงทะเบียนเรียน เมื่อนักศึกษาทาการ Login แล้ว คลิกที่เมนู “ลงทะเบียน" ด้าน ซ้ า ยมื อ เพื่ อ
เข้าสู่ห น้าจอลงทะเบียน (เมนูดังกล่าวจะปรากฏเมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนเท่านั้นและเมื่อนักศึกษา
ทาการลงทะเบียนแล้ว ปุ่มดังกล่าวจะหายไป) จากนั้นเลือกรูปแบบการลงทะเบียนซึ่งมี 2 แบบ คือ
2.1 ลงทะเบียนเรียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ ป้ อนรหั สวิชาและกลุ่มเรียน
ที่ต้องการลงทะเบียนและกดปุ่ม "บันทึก"
2.2 ลงทะเบียนเรียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนวิชาประเภทสะสมหน่วยกิต เช่น
วิช า Thesis, Dissertation เป็น ต้น ที ่ส ามารถก าหนด จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ จ ะ
ลงทะเบียนเองได้
วิธีใช้งาน เลือกการลงทะเบียนแบบพิเศษ, ป้อนรหัสวิชา, กลุ่มเรียน, จานวนหน่วยกิต และเลือ ก
ระบบเกรดตามรายวิชา
3. ยืนยันการลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใด ๆ หากนักศึกษายังไม่ทาการยืนยันการ
ลงทะเบียน ทาได้โดยคลิกที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะ
แสดงผลรายการลงทะเบี ย นและตารางสอบของรายวิชาที่นัก ศึก ษาได้เลือ กไว้ เมื่อ ตรวจทานผล
รายการจนมั่นใจให้นักศึกษากดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อได้ยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือ
เป็นการสิ้นสุดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการอีกไม่ได้
กรณีที่มีข้อผิดพลาดทาให้ ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ เช่น รายการย่อยไม่ผ่าน
เงื่อ นไข, เวลาเรีย น, เวลาสอบซ้าซ้อ น ฯลฯ ให้ นัก ศึก ษาตรวจสอบข้ อ ความเตื อ นที่
หน้าจอและให้แก้ไขจนสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้
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4. การตรวจสอบผลการลงทะเบียน นักศึกษาจะตรวจสอบผลได้โดยคลิกที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”
จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายวิชาที่นักศึกษาได้ทาการลงทะเบียน และประวัติ
การทารายการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
5. การลงทะเบียนเรียนช้า การเพิ่ม – ลดรายวิชา และการเปลี่ยนกลุ่ม
5.1 การลงทะเบี ย นช้ า หากเลยก าหนดการลงทะเบี ย นแล้ว นัก ศึก ษายั งไม่ ได้ ท าการ
ลงทะเบีย น เมนู "ลงทะเบีย นช้า " จะปรากฎขึ้นแทนเมนู "ลงทะเบียน" นักศึกษา
จะดาเนินการได้เช่นเดียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
5.2 การเพิ่ม - ลด – เปลี่ยนกลุ่ม เมื่อถึงช่วงเวลาของการเพิ่ม - ลด - เปลี่ยนกลุ่ม เมนู
"ลงทะเบี ยนเพิ่ ม -ลด-เปลี่ย นกลุ่ม " จะปรากฎขึ้ น (เมนูนี้จ ะไม่ป รากฏหากนัก ศึก ษา
ยังไม่ได้ทาการลงทะเบียน) นักศึกษาจะดาเนินการบันทึกข้อมูลการเพิ่ ม - ลดรายวิชา
และเปลี่ยนกลุ่มได้เมื่อถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าว
5.3 การถอนรายวิชา เมื่อถึงช่วงของการถอนรายวิชา ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
5.3.1 นั ก ศึ ก ษาขอรั บ ค าร้ อ งขอถอนรายวิ ช า (ท.8) ได้ ที่ ฝ่ า ยทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 หรือพิมพ์ใบคาร้องจาก WebSite
http://reg.sut.ac.th เลื อ กเมนู “แบบฟอร์ ม ” เลื อ ก “แบบฟอร์ ม ส าหรั บ
นักศึกษา”
5.3.2 นักศึกษากรอกใบคาร้อง ท.8 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อ นาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อ
5.3.3 นักศึกษานาเอกสารที่ดาเนินการแล้วตามข้อ 5.3.2 ส่งฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการบันทึกข้อมูล
การถอนรายวิชา
5.3.4 นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ได้จากเมนู “ผลการลงทะเบียน”
5.4 กรณีลดหน่วยกิต ใช้กับวิชา Thesis, Dissertation ตัวอย่าง เช่น เดิมลงทะเบียน 9
หน่วยกิต ต้องการลดให้เหลือ 3 หน่วยกิต ให้เลือกลดหน่วยกิตและใส่จานวนหน่วยกิต
ที่ต้องการลด ในกรณีนี้ให้ใส่ 6 หน่วยกิต
ข้อปฏิบัติเมื่อนักศึกษาพบปัญหาที่ทาให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
1.

กรณีที่ไม่ทราบสาเหตุที่ทาให้ลงทะเบียนเรียนไม่ได้
การแก้ปัญหา ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคาร
เรียนรวม 2 เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหานั้น หรือโทรศัพท์ 044-223016 – 7
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2.

3.

กรณีที่ทราบสาเหตุที่ทาให้ลงทะเบียนเรียนไม่ได้
ในกรณีนี้นัก ศึก ษาสามารถตรวจสอบข้อ ความเตือ นได้จากหน้าจอคอมพิว เตอร์ ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข, เวลาเรียน - เวลา
สอบซ้าซ้อน, จานวนรับเต็มหรือสารองที่นั่งเต็ม ถูกล็อคระบบโดยส่วนการเงินและบัญชี
(กรณีมีหนี้ค้างชาระ)/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา/ ฝ่ายรับนักศึกษา เป็นต้น
การแก้ปัญ หา ให้นักศึกษาแก้ไขรายการที่ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งสามารถยืนยัน
การลงทะเบียนเรียนได้ (การลงทะเบียนเรียนจะสาเร็จก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ยืนยันผล
การลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้น)
กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้นักศึกษาติดต่อได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2

หมายเหตุ :1) การเพิ่มรายวิชา จะต้องดาเนินการภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา
2) การลดรายวิชา จะต้องดาเนินการภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่จะได้รับ
เงินคืนเต็มจานวนเฉพาะรายวิชาที่ลดภายใน 5 วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
(นับรวมวันหยุด)
3) การถอนรายวิชา จะต้องดาเนินการหลังจากสัปดาห์ที่ 5 แต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 10 ของภาค
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร W ในรายวิชาที่ถอนซึ่งจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
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