
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  ประจําภาคฤดูร้อน/2555 

******* 
การดาํเนนิการของนกัศึกษาท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

 

1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่เว็บไซต์งานทะเบียนของวิทยาเขตที่นักศึกษาจะไป

ลงทะเบียนเรียน  
2. ให้นักศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 เขียนคําร้องทั่วไป(รับคําร้องที่ตู้แบบฟอร์มที่ 1 หมายเลข 1) โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

- ระบุ...เร่ือง ขอลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขต............................ 

- ระบุ...เหตุผลความจําเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต 

- ระบุ...ภาค/ปีการศึกษา พร้อม หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกรณีที่มีปัญหา 

- ระบุ...รหัสวิชา ช่ือวิชา และจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่จะลงทะเบียน 

(การได้เรียนรายวิชาที่ระบุหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะเจ้าของรายวิชา) 

3. นําคําร้องทั่วไป ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนที่ต่างวิทยาเขต(ไม่ต้องเขียนบัตรลงทะเบียนหรือบัตรเพิ่ม-ถอน) 

สําหรับนักศึกษาภาวะรอพินิจ และภาวะวิกฤติที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน่วยกิตเกิน 

กว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากําหนดที่คณบดีอนุมัติแล้ว
ด้วย  หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินกว่ากําหนดแล้วไม่ได้ส่งคําร้อง มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียน

ทุกรายวิชาของนักศึกษา(วันสุดท้ายของการส่งคําร้องวันที่ 12 เมษายน 2556) 

4. ส่งคําร้องทั่วไป พร้อมคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากําหนด(ถ้ามี) เฉพาะของตนเอง 

ที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หมายเหตุ : 
1.   กําหนดการ/รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการชําระเงินเป็นไปตามประกาศ

ของแต่ละวิทยาเขตที่นักศึกษาจะไปลงทะเบียน 

2. นักศึกษาต้องส่งคําร้องทั่วไป พร้อมคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากําหนด

(ถ้ามี) ที่งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 23 มกราคม 2556   

เพื่อวิทยาเขตจะได้ดําเนินการส่งข้อมูลให้ต่างวิทยาเขต ภายในวันที่ 28 มกราคม 2556 

3. นักศึกษาที่ส่งคําร้องไม่ทันภายในวันที่ 23 มกราคม 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      

เปิดโอกาสให้ส่งคําร้องได้ อีกคร้ัง ภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556(ส่งข้อมูลให้ต่างวิทยาเขต วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556) 

งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะรวบรวมคําร้องในแต่ละรอบ    

เพื่อจัดทําข้อมูลส่งให้ต่างวิทยาเขต ซึ่งทําให้สามารถลงทะเบียนเรียนที่ต่างวิทยาเขตได้ หลังจากนั้น      

ต่างวิทยาเขตจะนําข้อมูลนักศึกษาเข้าฐานข้อมูลของวิทยาเขต ดังนั้น นักศึกษาควรส่งคําร้องให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 23 มกราคม 2556 เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาเอง ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งคําร้องล่าช้ากว่า

กําหนด รายวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนอาจจะเต็มและนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ 



4. หลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะไม่รับดําเนินการคําร้อง

ทั่วไปเพื่อขอลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2555 ต่างวิทยาเขตแล้ว และนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียน

เรียนภาคฤดูร้อนต่างวิทยาเขตได้ 

5. การเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต มีดังนี้ 

5.1 รายวิชาที่มีการเปิดสอนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เห็นชอบให้ลงทะเบียนได้เฉพาะ

รายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนแล้ว เท่านั้น(ทั้งนี้ หากรายวิชาใดต้องเทียบเท่า/เทียบโอน นักศึกษา

ควรมีการดําเนินการให้เรียบร้อยด้วย) 

5.2 รายวิชาที่ไม่มีการเปิดสอนในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เห็นชอบให้ลงทะเบียนได้ 

ยกเว้น รายวิชาบังคับทั้งหมด 

--------------------------------------------------------------------------- 

งานทะเบียนและประมวลผล  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

มกราคม 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน  ๒๕๕๕  ณ วิทยาเขตปัตตานี   
********************* 

1. ให้นักศึกษาต่างวิทยาเขตตรวจสอบรายวิชาท่ีเปิดสอน ประจําภาคฤดูร้อน ๒๕๕๕ ของวิทยาเขตปัตตานี  
ได้จากโฮมเพจงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือท่ี  http://regist.pn.psu.ac.th  
คลิกท่ีเมนู ค้นหาตารางสอน ได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

2. ให้นักศึกษาต่างวิทยาเขตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา แจ้งความประสงค์ ณ งานทะเบียนวิทยาเขต 
ท่ีนักศึกษาสังกัด 

3. นักศึกษาส่งคําร้องท่ัวไปท่ีงานทะเบียนและประมวลผล ท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ – 
วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เท่านั้น 

4. ให้งานทะเบียนวิทยาเขตท่ีนักศึกษาสังกัด แจ้งข้อมูลพ้ืนฐานและรายวิชาของนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียน  
ส่งถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  ภายในวันจันทร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖   
เพ่ือจะได้ประสานงานกับคณะเจ้าของวิชา และหน่วยคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี ต่อไป 

5. งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี คีย์รายวิชาต่างๆ ท่ีนักศึกษาต่างวิทยาเขตลงทะเบียนเรียน
ตามข้อมูลท่ีงานทะเบียนวิทยาเขตท่ีนักศึกษาสังกัดแจ้งตามข้อ ๓ และคณะเจ้าของวิชาไม่ขัดข้อง 

6. ให้นักศึกษาต่างวิทยาเขตติดต่อขอรับ Login  และ Password เพ่ือติดต่อกับ MIS Center ท่ีงานทะเบียนและ
สถิตินักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

7. ให้นักศึกษาต่างวิทยาเขตตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ท่ี  http://pn.psu.ac.th คลิกท่ี MIS Center 
โดยใช้ Login  และ Password ท่ีได้รับจากข้อ ๕ คลิกท่ีเมนู ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล 

8. นักศึกษาต่างวิทยาเขตท่ีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน (เพ่ิม-ถอน-เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเรียน) ให้นักศึกษา
ดําเนินการด้วยตนเอง ผ่าน Web ท่ี http://pn.psu.ac.th เลือกเมนู เพ่ิม-ถอน หรือ เปลี่ยนกลุ่ม       
แล้วแต่กรณี ได้ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี ๒๒ – วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

9. การชําระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาต่างวิทยาเขต ให้นักศึกษาเลือกวิธีชําระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร  
(แบบ Bill Payment) เท่าน้ัน โดยให้นักศึกษาดําเนินการด้วยตนเอง ผ่าน Web ท่ี http://pn.psu.ac.th 
เลือกเมนู เปลี่ยนวิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี ๒๒ –วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

10. วันเปิดภาคและเข้าชั้นเรียน คือ วันจันทร์ท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖  
11. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างวิทยาเขต นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งและชําระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี ๕ – อังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
12. นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ท่ีงานการเงินและบัญชี  ตึกสํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   

ได้ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
13. นักศึกษาท่ีไม่ได้ชําระเงินตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน และจะถูกยกเลิก    
     การลงทะเบียนเรียนต่อไป 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                                                                งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 

                                                                                ๔  มกราคม ๒๕๕๖ 



ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 

 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
--------------------------------- 

  เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด จึงขอแจ้งกําหนดการดําเนินการประจําภาคฤดูร้อน/2555 ดังน้ี 

 

1. การลงทะเบียนเรียน 
 

1.1  นักศึกษาทุกคนสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวิชา ระหว่างวันท่ี 30 มกราคม – 27 มีนาคม 2556 
 

1.2 ถอนรายวิชาโดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ W  ภายใน 31 มีนาคม 2556 
 

1.3  ถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W  1 – 26 เมษายน 2556 
 

 หมายเหตุ วันท่ี 30 มกราคม 2556 เริ่มลงทะเบียนเรียนต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

 1.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาจํากัดจํานวน หรือวิชาเต็ม ให้ย่ืนใบอนุญาตของอาจารย์ผู้สอนท่ีงานทะเบียน
การศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล เพ่ือขยายจํานวนรับ และหลังจากย่ืนเอกสารแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ผ่านเว็บด้วยตัวเองให้แล้วเสร็จภายในวันน้ัน 
 

 1.5 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวันสอบไล่ซํ้าซ้อน ให้ย่ืนคําร้องกักตัวสอบท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ี
นักศึกษาสังกัดก่อนลงทะเบียนเรียน กรณีนักศึกษาต่างวิทยาเขตให้ติดต่อท่ีงานทะเบียนการศึกษา กองทะเบียนและ
ประมวลผล วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 1.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจํานวนหน่วยกิตมากกว่าระเบียบ ฯ กําหนดให้ย่ืนคําร้องขอลงทะเบียนเรียน
จํานวนหน่วยกิตมากกว่าระเบียบ ฯ กําหนดท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดก่อนลงทะเบียนเรียน กรณี
นักศึกษาต่างวิทยาเขตให้ติดต่อท่ีงานทะเบียนการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

   1.7 ให้นักศึกษาตรวจสอบ ปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 และ ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ ได้จาก 
Website http://reg.psu.ac.th 
  

    1.8 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนให้ติดต่องานทะเบียนการศึกษา กองทะเบียนและ
ประมวลผล อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) โทร. 074-289260-4 (ภายใน 9260, 9263, 9264) (เฉพาะวันเวลา
ราชการ),http://www.facebook.com/Registra  

/การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา... 
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2. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 2.1 นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
                นักศึกษาเลือกการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2 วิธี  
   (1)  ตัดบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  
                      -  นักศึกษาท่ีเปิดบัญชีธนาคารฯ แล้ว ให้ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีธนาคารกับระบบ FMIS จาก website 

https://fmis.psu.ac.th กรณีไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีเลขท่ีบัญชี ให้นักศึกษาเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีส่งกองคลัง
ก่อนการตัดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 1 เดือน (แบบฟอร์มแนบท้าย)                        -  
มหาวิทยาลัยฯจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้ธนาคารฯในวันท่ี 1 เมษายน 2556 

            -   ธนาคารฯ นําข้อมูลข้างต้นเข้าสู่ระบบ ATS ของธนาคารภายในวันท่ี 2 เมษายน 2556 
 (นักศึกษาต้องนําเงินเข้าบัญชีธนาคารฯ สําหรับตัดเงินค่าลงทะเบียน และให้ตรวจสอบบัญชีเงินคงเหลือให้เพียงพอภายใน

วันท่ี 3 เมษายน 2556) 
             -  ธนาคารฯจะตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาในวันท่ี 4 เมษายน 2556 

                (2)  ผ่านระบบ Bill Payment ระหว่างวันท่ี 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 (นักศึกษาท่ีเลือกการชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยระบบ Bill Payment ต้องดําเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 มีนาคม 2556 เท่าน้ัน แต่
นักศึกษาสามารถชําระเงินได้ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2556) 

 

หมาย เห ตุ  -  ให้ นั ก ศึ กษาตรวจสอบวิ ธี ก ารชํ า ระ ค่ า ธร รม เ นียมการ ศึกษา ไ ด้ จาก  Website:  
https://fmis.psu.ac.th 

                        -  นักศึกษาท่ีไม่เลือกวิธีการชําระเงินมหาวิทยาลัยฯ จะใช้วิธีตัดเงินค่าธรรมเนียม  
การศึกษาจากบัญชีธนาคารของนักศึกษา (กรณีนักศึกษาได้แจ้งเลขท่ีบัญชีธนาคารให้กองคลังแล้ว) 
 

 2.2 นักศึกษาต่างวิทยาเขต*** 
   ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ Bill Payment เท่าน้ัน ระหว่างวันท่ี 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 

          

    หากมีปัญหาการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษากรุณาติดต่อกองคลัง (โทร. 074-282143 , เบอร์ภายใน 2143)  
 

 2.3 นักศึกษาท่ีไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันท่ี 4 เมษายน 2556 สามารถชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้อีกครั้งโดยต้องเพ่ิมค่าปรับชําระเงินสาย 500 บาท โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ระหว่างวันท่ี 12 – 
23 เมษายน 2556  

 

   2.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันท่ีกําหนด มหาวิทยาลัย ฯ จะยกเลิก
ข้อมูลลงทะเบียนเรียนในวันท่ี 25 เมษายน 2556 

 
กองทะเบียนและประมวลผล 

มกราคม 2556 
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