ขาวสารงานทะเบียนฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

http://reg.surat.psu.ac.th

กํ า หนดการแจ ง ผลการเรี ย น ภาคการศึก ษาที่ 2/2551

ฉบับที่ 2 ปที่ 4
ประจําเดือน มี.ค. - เม.ย. 52

1. วิทยาเขตสุราษฎรธานี กําหนดแจงผล
การเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551

หัวขอพิเศษ

วันที่ 23 มีนาคม 2551 (เวลา 13.00 น. เปน

· Critical คือ สภาวะวิกฤติ หมายถึง

ตนไป และประกาศเฉพาะคณะที่สงผล

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดศึกษาในภาค

การรับรองผลการเรียนประจําภาคการศึกษา

การศึกษาแรกแลว ไดระดับคะแนนเฉลี่ย

ที่ 2/2551 เรียบรอยแลว ถานักศึกษายังไม

สะสมไมถึง 2.00

เห็นผลการเรียน แสดงวางานทะเบียนและ

· Pass คือ ผาน หมายถึง ระดับคะแนน

ประมวลผล ยังไมไดรับเอกสารรับรองผล

เฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป

การเรียนจากคณะที่นักศึกษาสังกัด)

· Probation คือ สภาวะรอพินิจ

2. หลังจากที่นักศึกษาไดเห็นผลการ

หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตสองภาค

เรียน ใหนักศึกษาตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ครบถวนตามรายวิชาทีล่ งทะเบียน
เรียนหรือไม
2.2 สถานภาพนักศึกษา
(Pass และ Probation) กับจํานวนหนวยกิต
ที่ลงทะเบียนภาค 3/2551 และ/หรือ
ภาค 1/2552 เปนไปตามระเบียบหรือไม
ถาไมเปนไปตามระเบียบ ใหนักศึกษา
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน
เรียน ภาค 3/2551 และ/หรือ 1/2552 ดวย

2.3 กรณีมีรายวิชาที่ไดสัญลักษณ I ตอง
รีบติดตออาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการแกไข
ดวนที่สุด และตองเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดไวดวย

คือ วันที่ 6 มีนาคม 2552) ไดที่คณะเจาของ
รายวิชา/งานทะเบียนฯ /งานบริการการศึกษา
(หนวยการเรียนการสอน(คุณประกายแกว /
คุณเอกชัย)))

3. หากมีปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนตอง
ติดตองานทะเบียนฯ ดวนที่สุด

5. หากลวงเลยไปเกินกวา 2 สัปดาหนับจาก
เปดภาคการศึกษาที่ 3/2551 แลว นักศึกษา
ไดผลการเรียนในภาคการศึกษา 2/2551
ยังไมครบถวน ใหนักศึกษารีบติดตองาน
ทะเบียนและประมวลผล ดวนที่สุด

4. รายวิชาที่ไมมีผลการเรียน หมายถึง
รายวิชาที่ยังไมสงผลการเรียน หรือสงผล
การเรียนลาชากวากําหนด(สอบถามเกี่ยวกับ
รายวิชาที่ยังไมสงผลการเรียนหรือสงผลการ
เรียนลาชากวากําหนด( กําหนดสงผลการ
เรียน ประจําภาค 2/2551

*** หากนักศึกษาไมไดดําเนินการตามขอ 1
หรือ ขอ 2 หรือเหตุใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยไม
สามารถหักบัญชีตามวันที่กําหนดได หรือ
เลือกชําระเงินแบบ Bill Payment แตไมได
ชําระผานธนาคารภายในวันที่กําหนด หรือ
เลยระยะเวลาที่นักศึกษาขอผอนผัน
คาลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองชําระ
คาลงทะเบียน
เรียน พรอม
คาปรับสาย 500
บาท ดวย

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ซึ่งจําแนกได 3
ระดับ

สารบัญ
การแจงผลการเรียน
การชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาคฤดูรอน/2551

การชํา ระเงิ น คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ภาคฤดู รอ น/2551 วิ ท ยาเขตสุ ราษฎรธ านี
กําหนดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูรอน/2551 ของวิทยาเขตสุราษฎรธานี
มีดังนี้
1. ชําระผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี ภายในวันที่ 8
เมษายน 2552
2. ผานระบบ Bill Payment ระหวางวันที่ 31
มีนาคม - 8 เมษายน 2552
*** โดยใหนักศึกษาเลือกดําเนินการตามขอ
1 หรือ ขอ 2 กอนเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8
เมษายน 2552

การศึกษาขึ้นไป แลวไดระดับคะแนน

*** กรณีนักศึกษาที่ไมไดชําระเงินภายใน
เวลาทีก่ ําหนด นักศึกษาจะไมสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได
ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้
1. นักศึกษาพิมพใบแจงผลการลงทะเบียน
และคาใชจาย ไดที่เว็บไซต
https://sis.surat.psu.ac.th
2.ชําระเงินที่งานบริหารงบประมาณ(การเงิน)
ตึกสํานักงานอธิการบดี
3. แสดงใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนฯ เพื่อ
ปลดล็อค การลงทะเบียนเรียนใหนักศึกษา

กําหนดการยื่นคํารองขอ
ลงทะเบียนเรียนเกิน/นอยกวา
กําหนด ภาค 3/2551
จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได
ของภาคฤดูรอน

1
1

2

2

กําหนดการลงทะเบียนเรียน

2

การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

2

ขาวสารงานทะเบียนฯ

หนา 2

กํ า หนดวัน ยื่ น คํา ร อ งขอลงทะเบียนเรียนเกิ น หรื อ น อ ยกว า กํ า หนด ภาคฤดูร อ น/2551
การยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือ
นอยกวากําหนด

1. ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวาเปนไปตามทีร่ ะเบียบ
กําหนดหรือไม
2. หากไมเปนตามที่ระเบียบกําหนดให
นักศึกษาเขียนคํารองขอลงทะเบียนเรียน
เกิน/นอยกวากําหนด โดยรับคํารองทีง่ าน
ทะเบียน ฯ ตูแบบฟอรม หมายเลข 2

หรือ นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดที่
เว็บไซตของงานทะเบียน ฯ
http://reg.surat.psu.ac.th

5. ทุกครั้งที่นักศึกษามีการลงทะเบียน
เรียน ใหนักศึกษาตรวจสอบจํานวน
หนวยกิตที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
3. กรอกขอมูลใหเรียบรอย ผานความเห็น หากจํานวนหนวยกิต ไมเปนไปตาม
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และคณบดี ระเบียบ นักศึกษาตองสงคํารองขอ
ลงทะเบียนเรียนเกิน/นอยกวากําหนด
คณะทีน่ ักศึกษาสังกัด
ภายในระยะเวลาที่
4. สงคํารองที่คณบดีอนุมัติแลวใหงาน
มหาวิทยาลัยกําหนด
ทะเบียนฯ เพื่อดําเนินการบันทึกขอมูล
นักศึกษาเขาระบบ

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีหนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองของผลการ
ลงทะเบียนเรียน แตละภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนกอนวันสอบกลางภาคอยางนอย 1 สัปดาห หรือ
ภายหลังที่นักศึกษามีการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน อยางนอย 2 วันทําการ หากมีความผิดพลาด
ที่เกิดจากการลงทะเบียนของนักศึกษา นักศึกษาอาจจะไดระดับคะแนน E

จํ านวนหน ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนได ข องภาคภาคฤดู ร อ นตามที่ ร ะเบี ยบกํ าหนด
*** นักศึกษาปกติ(GPA ตั้งแต 2.00) จํานวน

1 - 9 หนวยกิต

*** นักศึกษาภาวะรอพินิจ (GPA ต่ํากวา 2.00) จํานวน 1 - 6 หนวยกิต
กํ าหนดวั น ลงทะเบี ยนเรี ยนสายผ านเว็ บ ภาคฤดู ร อ น/ 2551 (โดยมี ค าปรั บ สายวั น ละ
50 บาท นั บ จากวั น เป ด ภาค)

กํ าหนดวั น ถอนวิ ช าเรี ยนโดยไม บั น ทึ ก
สั ญ ลั ก ษณ W ภาคฤดู ร อ น/2551
วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2552
กํ าหนดวั น ถอนวิ ช าเรี ยนโดยบั น ทึ ก
สั ญ ลั ก ษณ W ภาคฤดู ร อ น/2551
วันที่ 30 มีนาคม- 24 เมษายน 2552
กํ าหนดวั น ถอนวิ ช าเรี ยนโดยไม คืน
เงิ น ค าหน ว ยกิ ต (ก อ นรหั ส 50)

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2552

วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2552

การลงทะเบีย นเรี ย นกรณี พิ เ ศษ

ระยะเวลาดํ า เนิ น การกรณี พิ เศษ

การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ไดแก

นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม

การลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม - ถอน

ดําเนินการกรณีพิเศษ 500 บาท ยกเวนที่

รายวิชา การยกเลิกรายวิชา และการขอ

ไมใชความผิดพลาดของนักศึกษา หรือ

เปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียนเรียน

กรณีที่มหาวิทยาลัยไมใหมีการเรียกเก็บ

ใหนักศึกษาดําเนินการลงทะเบียนเรียน
กรณีพิเศษ ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 1
พฤษภาคม 2552 เทานั้น
*** หากพนกําหนดนักศึกษาจะไมมสี ิทธิ์
ยื่นคํารองไดอีก... ***

