
 
(สําเนา) 

ประกาศมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง  ขอปฏิบัติของนักศึกษา ในการลงทะเบียนผานเว็บ   และลงทะเบยีนเรียนสาย เพิ่ม- ถอนวิชาเรียน 

 ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน    ปการศึกษา  ๒๕๕๐  
เขตการศึกษาสุราษฎรธานี 

------------------------------------------------------ 
  เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนผานเว็บประจาํภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา ๒๕๕๐  ของเขต
การศึกษาสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย จึงออกประกาศขอปฏิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนผานเว็บ    
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน   ปการศึกษา   ๒๕๕๐   เขตการศึกษาสรุาษฎรธานี   ไว  ดังนี ้
 ๑. นกัศึกษาตดิตอรับบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน(สน.๗) หรือบัตรเพิ่ม–ถอนวิชาเรยีน(สน.๙) ที่กิจกรรม
ทะเบียนและประมวลผล กอนพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําปรึกษาและคําแนะนําในรายวิชาที่นกัศกึษาจะ 
ลงทะเบียนเรียนผานเว็บ  โดยแยกไดดังนี ้
 ๑.๑ กรณีลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานเว็บ  ระหวางวันที่  ๒๘ มกราคม – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 
โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียดในบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (สน.๗)  ใหเรียบรอย      และสงใหอาจารย
ที่ปรึกษาลงชื่อ  พรอมเก็บสําเนาไว  ๑ ฉบับ (โดยไมตองจัดสงใหกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล) 

 ๑.๒ กรณีถอนวิชาเรียนโดยไมบันทึกสัญลักษณ  W  
  ๑.๒.๑ การถอนวิชาเรียนผานเว็บ โดยคืนเงินคาหนวยกิต   (ยกเวนรหัส  ๕๐  เนื่องจากเปน
แบบเหมาจาย ) ระหวางวันที่  ๒๘  มกราคม – ๒๕ มีนาคม   ๒๕๕๑  โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียดในบัตร
เพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.๙) ใหเรียบรอย   และสงใหอาจารยที่ปรึกษาลงชื่อ  พรอมเก็บสําเนาไว  ๑ ฉบับ  
(โดยไมตองจัดสงใหกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล)  
  ๑.๒.๒ การถอนวิชาเรียนโดยไมคนืเงินคาหนวยกิต  แมวาจะเปนการถอนวิชาเดียวกัน โดย
เปลี่ยนแปลงเฉพาะตอนเรียนหรือประเภทการลงทะเบียนก็ตาม  ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียดในบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.๙) ใหเรียบรอย      และสงใหอาจารย  
ที่ปรึกษาลงชื่อ  พรอมเก็บสําเนาไว   ๑  ฉบับ    แลวนักศึกษาสงบัตรเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน   ในสวนของนักศกึษา 
ใหกจิกรรมทะเบียนและประมวลผล  (สงดวยตนเองเทานัน้)   เพื่อบันทึกขอมูลการถอนวิชาเรยีนของนักศึกษา 
 

/๑.๓ กรณกีารเพิ่ม...  
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๑.๓  กรณีการเพิ่มวิชาเรียน ผานเว็บ      ระหวางวันที่   ๒๘  มกราคม  – ๒๕  มีนาคม   ๒๕๕๑   
โดยนักศึกษาตองกรอกรายละเอียด ในบัตรเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน(สน.๙)  ใหเรียบรอย  และสงใหอาจารย    
ที่ปรึกษาลงชื่อ  พรอมเก็บสําเนาไว  ๑  ฉบับ (โดยไมตองจัดสงใหกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล) 
 ๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนสายผานเว็บ    ระหวางวันที่  ๒๔– ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๑ โดยนักศึกษา
ตองกรอกรายละเอียดในบัตรลงทะเบียน(สน.๗) ใหเรียบรอย  และสงใหอาจารยที่ปรึกษาลงชื่อ พรอมเก็บสําเนาไว   
๑  ฉบับ  (โดยไมตองจัดสงใหกิจกรรมทะเบียน และประมวลผล) โดยมีคาปรับสายวันละ ๕๐  บาท (นับจากวันเปด
ภาคการศึกษา  คือ  ตั้งแตวันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๑ ) 
 ๑.๕ กรณีถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ  W   ระหวางวันที่  ๓๑ มีนาคม- ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑   
นักศึกษาตองกรอกรายละเอียดในบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.๙)  ใหเรียบรอย   โดยผานความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา   และอาจารยผูสอน   และอาจารยที่ปรึกษาเก็บสําเนาไว   ๑  ฉบับ  แลวนักศึกษาสงบัตร
เพิ่ม – ถอนวิชาเรียนสวนของนักศึกษา    ใหกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล  (สงดวยตนเองเทานั้น)    เพื่อบันทึก
ขอมูลการถอนวิชาเรียน  โดยบันทึกสัญลักษณ   W   ของนักศึกษา และหลังจากวันที่ ๒๕ เมษายน  - ๒ พฤษภาคม   
๒๕๕๑   นักศึกษาตองตรวจผลการถอนวิชาเรียน โดยบันทึกสัญลักษณ  W  ผานเว็บดวย หากมีปญหาเกี่ยวกับการ
ถอนวิชาเรียนดังกลาว  ใหนักศึกษาติดตอกิจกรรมทะเบียนและประมวลผลโดยทันที 
 ๒.  หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน   โดยไมขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารย ที่ปรึกษา     และ
ไมเขียนเอกสารบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (สน. ๗)       หรือบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน(สน.๙)      สงมอบใหอาจารย  
ที่ปรึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน    หากอาจารยที่ปรึกษาทักทวง  รายวิชานั้นจะถูกยกเลิก   และรายวิชาที่ถูกยกเลิก 
นักศึกษาจะไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

 ๓.   หากนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษายังไมเห็นชอบ  และกิจกรรมทะเบียน
และประมวลผลไมไดรับแจงการทักทวงจากอาจารยที่ปรึกษา  ภายในวันที่  ๔  เมษายน ๒๕๕๑  จะถือวาทกุรายวชิา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถูกตอง   และอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบแลว 
 ๔.  นักศกึษาที่มีดัชนีสะสมของภาคการศกึษาที่ผานมาต่าํกว่ํา  ๒.๐๐ จะไมสามารถลงทะเบียนเรียน
ผานเว็บได        นกัศึกษาตองพบอาจารยที่ปรึกษา   เพื่อขอคําปรึกษากอน    และใหอาจารยที่ปรึกษาปลดล็อค          
การลงทะเบียนเรียนให   หากอาจารยไมอยู นักศกึษาตองติดตอที่สํานักงานคณะเพื่อรับแบบฟอรมการอนญุาตให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานเว็บแทนอาจารยที่ปรึกษา   โดยใหผูบังคับบัญชาของอาจารยที่ปรึกษาเปนผูอนุญาต
แทน     และนําแบบฟอรมที่ไดรับอนุญาตแลวไปแสดงที่กิจกรรมบรกิารคอมพิวเตอร      เพื่ออนุญาตใหนกัศกึษา
ลงทะเบียนผานเว็บได 

๕. นักศึกษาที่มีหนี้สินกับคณะ และหนวยงานตาง ๆ  ใหดําเนินการชําระหนี้สินที่มีกับทุกคณะ  และ 
ทุกหนวยงานใหเสร็จสิ้นกอนวันลงทะเบียนเรียน และตองแจงใหกิจกรรมทะเบียนและประมวลผลทราบดวย มิฉะนัน้   
จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาฤดูรอน  ปการศึกษา  ๒๕๕๐ ได 
  
/๖. นักศึกษา…
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๖. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีตารางสอบไลซอนกัน       ใหยื่นคํารองขอกักตัวสอบไล          
ที่คณบดีอนุมัติแลวที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล   พรอมบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน  หรือบัตรเพิ่ม - ถอน
วิชาเรียน  ภายในวันที่กําหนดตามขอ ๑  มิฉะนั้น  นักศึกษาอาจไมไดลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว 

๗. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจํากัดจํานวน ซ่ึงผูเรียนครบตามจํานวนรับแลว ใหนักศึกษา  
ติดตอสํานักงานคณะที่เปดสอนรายวิชา เพื่อดําเนินการขยายจํานวนรับ กอนลงทะเบียนเรียน 

 

๘. ใหนักศึกษาปอนขอมูลลงทะเบียนเรียนผานเว็บ(ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษา 
    

ลงทะเบียนเรียน) ได  ทุกที่ที่มีเครือขายคอมพิวเตอร  โดยเขาสูระบบ ผาน Web browser   “Internet explorer v.๕    
ขึ้นไป   หรือ   “Netscape  Navigator   v.๔.๗  ขึ้นไป”    ที่เวบ็ไซต   http://reg.surat.psu.ac.th 

๙. เนื่องจากนักศึกษายังไมทราบผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๐  จึงให 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยมีจํานวนหนวยกิตเชนเดียวกับนักศกึษาภาวะปกติ แตเมื่อกิจกรรมทะเบียนและ
ประมวลผล ประกาศผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๐  แลว  หากนักศึกษาทั้งในภาวะ
ปกติ หรือภาวะรอพินิจไดลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินกวากําหนดหรอืนอยกวากําหนดไปแลว ใหนักศกึษา
ยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตเกินกวา  หรือนอยกวาระเบียบกําหนดที่คณบดีอนุมตัิแลว   ทีก่ิจกรรม
ทะเบียนและประมวลผล  ภายในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๑ 
  หากกจิกรรมทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบพบวา  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน   โดยมีจํานวน
หนวยกิตไมเปนไปตามระเบยีบกําหนด  การลงทะเบียนเรียนนั้นถือวาไมถูกตองตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลยั 
กิจกรรมทะเบยีนและประมวลผล จะยกเลิกขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชา โดยนักศกึษาจะ
ไมไดรับเงินคาหนวยกิตคนื  และนักศกึษาตองยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนใหม     พรอมชําระเงนิคาหนวยกิตใหม   
หรือยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา  กรณีไมตองการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกตินัน้แลว   มิฉะนัน้  มหาวิทยาลยั
จะจดัทําคําสั่งใหนกัศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๐. จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา   ตามที่ระเบียบกําหนด 
จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียนเรียน  

ภาคการศึกษาปกติ 
      - นักศึกษาปกติ 
      - นักศึกษาภาวะรอพินิจ
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
      - นักศึกษาปกติ 
      - นักศึกษาภาวะรอพินิจ

 า 

 

นักศึกษา
ภาคการศึกษ

กอนรหัส ๔๗… รหัส ๔๗ เปนตนไป 
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/๑๑.ใหนักศกึษา... 
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๑๑. ใหนกัศึกษาตรวจสอบขอกําหนดตาง  ๆ       ของทุกรายวชิาที่ตองการลงทะเบียนใหถูกตองตามที ่
หลักสูตรกําหนด   เชน  รายวิชาบังคับกอน  รายวิชาเรียนควบคูกัน   หรือตามตารางเรียนกําหนด   เชน  กลุมผูเรียน  
หรือตามที่นักศึกษาเขาเรียน เขาสอบจริง  หากไมถูกตองใหดําเนินการขอแกไขใหถูกตอง  ภายในวันที่ ๒๕  
เมษายน  ๒๕๕๑ 
        อนึ่ง   หากกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล     ตรวจสอบพบวาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ไมเปนไปตามขอกําหนดของแตละรายวิชา  รายวิชานั้นจะถูกยกเลิก  โดยนักศึกษาไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

๑๒. กําหนดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  และคาธรรมเนียมตาง  ๆ    มี  ๒  วิธี   ดังนี้ 
วิธีการรับชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๐ 

๑. โดยหักผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
      (มหาชน)   สาขาสุราษฎรธานี 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ 
(นักศึกษาตองนําเงินเขาบัญชีกอนเวลา ๑๕.๓๐ น.  

ของวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑) 
๒. โดยระบบ Bill Payment ผานธนาคาร วันที่ ๑-๙ เมษายน ๒๕๕๑ 

(วันสุดทายของการชําระ กอนเวลา ๑๕.๓๐ น.) 

๑๓. กรณีที่นกัศึกษานําเงินเขาบัญชีเงินฝากไมเพยีงพอกับคาลงทะเบียน      หรือไมไดชําระเงิน ภายใน 
วันที่ตามขอ  ๑๒  หรือเหตุใด  ๆ   ที่มหาวิทยาลัยไมสามารถหักบัญชีคาลงทะเบียนตามวันที่กําหนดได  หรือหาก
นักศึกษาเลือกชําระเงินแบบ  Bill Payment  แตไมไดชําระเงินผานธนาคารภายในวันที่กําหนดไว หรือเลยระยะเวลา
ที่นักศึกษาขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียนเรียน  พรอมคาปรับสาย ๕๐๐ บาท   
โดยมหาวิทยาลัยจะไมยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา      นักศึกษามีสิทธิ์เขาเรียนและเขาสอบ
ทุกรายวิชา   และผลการศึกษามีผลตอสถานภาพนักศึกษา   แตนักศึกษาตองมาดําเนินการชําระเงินโดยเร็ว  มิฉะนั้น   
จะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได   อนึ่ง   แมนักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาไปแลว   
นักศึกษาตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน   พรอมคาปรับสาย   ๕๐๐  บาท  

๑๔. ใหนกัศึกษาตดิตอรับใบเสร็จรับเงินที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ         ตามประกาศของกิจกรรม 
บริหารงบประมาณ 

๑๕.  นักศึกษาตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน   และจาํนวนเงินคาลงทะเบียนเรียน     ที่เว็บไซต 
http://reg.surat.psu.ac.th   หวัขอ  “ลงทะเบยีนเรยีน”   หากนักศกึษาพบวามีขอผิดพลาด  ใหติดตอกจิกรรม
ทะเบียนและประมวลผล    ภายในกําหนดวนัที่ตามขอ  ๑๑    หากลวงเลยกําหนดวนัดังกลาว นกัศกึษาอาจไมมีสิทธิ์ 

 /ขอแกไข... 



 - ๕ - 

ขอแกไขการลงทะเบียนเรียนที่ผิดพลาดนัน้  ซ่ึงอาจจะมผีลทําใหนกัศกึษาไมมรีายช่ือเขาสอบ  ทั้งสอบกลางภาค     และ 
สอบไล   และทาํใหนกัศึกษาอาจจะไดรับการประเมนิผลเปนระดบัขั้น  E 

 ๑๖.  การลงทะเบียนเรยีนกรณพีิเศษ หลังพนกําหนดแลว    ไดแก   การลงทะเบยีนเรยีนสาย เพิ่ม -  ถอนวชิาเรยีน  
การยกเลกิรายวชิา  และการขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบยีนเรยีน   นักศกึษาตองชําระคาธรรมเนยีมดังกลาว  ครั้งละ ๕๐๐ 
บาท    โดยใหยกเวนไมเรียกเกบ็คาธรรมเนยีมดังกลาว   ในกรณีที่ไมใชความผิดพลาดของนกัศึกษา 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันที่    ๒๓   มกราคม     พ. ศ.   ๒๕๕๑ 
               ลงชื่อ               เสียง        กฤษณีไพบลูย 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสยีง    กฤษณีไพบูลย ) 
       รองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎรธานี   ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 
(นางสาวเครือวัลย    ธรรมบํารุง) 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

เครือวัลย/ราง/พิมพ/ทาน 


