
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน/2552  ที่วิทยาเขตหาดใหญ 

การดําเนนิการของนกัศึกษาที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
1.  นักศกึษาตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนจากเว็บไซต  http://:sis.psu.ac.th 
2.  นักศกึษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

2.1  เขียนคาํรองทั่วไป ตูแบบฟอรม 1 หมายเลข 1 โดยกรอกขอความ ดังนี้ 
- เรื่อง ....ขอลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ 
-  ระบุ...เหตุผลความจําเปน...ท่ีตองลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ 
-  ระบุ..ภาคการศกึษา ปการศกึษา และหมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกรณีมีปญหา 
-  ระบุ...รหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหนวยกิต  ที่ประสงคจะลงทะเบียน(การไดเรียนรายวิชาที่ 

ระบุหรือไม ขึ้นอยูกับการลงทะเบียนของนกัศึกษา) 
2.2  นําคํารองทั่วไป ไปผานความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษา พรอมขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรกึษา 

เกี่ยวกับรายวิชาทีต่องการลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ(ไมตองเขียนบัตรลงทะเบียน  หรือบัตรเพิ่ม- 
ถอนรายวิชา) 
3.  นักศึกษาภาวะรอพินิจ หรือภาวะวิกฤต  ที่มีความประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนเกินกวา 6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือนอยกวากาํหนดที่คณบดีอนุมัติแลวดวย  หากนักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนเกินแลวไมไดสงคํารอง  มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
วันสุดทายของการสงคํารอง คือวันที่ 23 เมษายน 2553  และตองสงคํารองดวยตนเองเทานั้น 
4.  สงคํารองทั่วไป  และคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือนอยกวากําหนด(ถามี)  เฉพาะของตนเอง 
ที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ตามหมายเหตุขอ 2 - 4 

หมายเหต ุ
1.  ขั้นตอนและระยะเวลาตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศของวทิยาเขตหาดใหญ ดวย 
2.  นักศกึษาตองสงคํารองทั่วไป และคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือนอยกวากําหนด(ถามี) 

ที่งานทะเบียนและประมวลผล  วิทยาเขตสุราษฎรธานี ภายในวันที่ 11 มกราคม 2553  ในวันเวลาราชการ 
เพ่ือวิทยาเขตสุราษฎรธานจีะไดดําเนินการสงขอมูลใหกองทะเบียนและประมวลผล  วิทยาเขตหาดใหญ 
ภายในวันที ่ 15 มกราคม 2553 

3.  นักศกึษาที่สงคํารองไมทันภายในวันที่  11 มกราคม 2553 วิทยาเขตสุราษฎรธานีเปดโอกาส 
ใหนักศกึษาสามารถสงคํารองไดอีกในวนัเวลาราชการ  ดังนี้ 

3.1  วันที่  12  -  25  มกราคม  2553(สงขอมูลกองทะเบียนและประมวลผลวันที่  28  มกราคม 
2553) 

3.2 วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ 2553(สงขอมูลกองทะเบียนและประมวลผลวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2553)



3.3 วันที่ 16 กุมภาพันธ  – 8  มีนาคม  2553(สงขอมูลกองทะเบียนและประมวลผล วันที่ 11 
มีนาคม  2553) 

และวิทยาเขตสุราษฎรธานีจะรวบรวมคํารองเพื่อจัดทําขอมูลสงใหวิทยาเขตหาดใหญ 
ตามกาํหนดขางตน  ซ่ึงทําใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญไดหลังจากที่ 
กองทะเบียนและประมวลผลนําขอมูลนักศกึษา  เขาฐานขอมูลของวิทยาเขตหาดใหญแลว  ดังนัน้  นักศกึษา 
ควรสงคํารองใหแลวเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2553  นี้  เพื่อสิทธิประโยชนของตัวทานเอง  ทั้งนี้ 
หากนักศึกษาสงคํารองลาชากวากําหนดรายวิชาที่นักศึกษาประสงคจะลงทะเบียนเรียนอาจจะเต็ม  และ 
นักศกึษาไมสามารถลงทะเบียนได 

4.  หลังจากวันที่ 8 มีนาคม  2553  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จะไมรับดําเนินการคํารองทั่วไป 
เพ่ือขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน/2552  ที่วิทยาเขตหาดใหญแลว  และนักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียน 
เรียนภาคฤดรูอนที่วิทยาเขตหาดใหญได 

5.  การเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนที่วิทยาเขตหาดใหญ มดีังนี้ 
5.1 รายวิชาที่มีการเปดสอนในวิทยาเขตสุราษฎรธานี  เห็นชอบใหลงทะเบียนไดเฉพาะ 

รายวิชาที่นกัศึกษาเคยลงทะเบียนเรยีนแลว  เทานั้น 
5.2 รายวิชาที่ไมมีการเปดสอนในวิทยาเขตสุราษฎรธานี  เห็นชอบใหลงทะเบียนเรียนได 

ยกเวน รายวิชาบังคับทั้งหมด 
........................................................................................................................................................................... 

งานทะเบียนและประมวลผล 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ธันวาคม  2552



ขอปฎิบัติ และกําหนดการลงทะเบยีนเรียนภาคฤดูรอน/2552  สําหรับนักศึกษาตางวิทยาเขต 
ที่วิทยาเขตหาดใหญ 

--------------------------------------- 
1.  งานทะเบียนกลางวิทยาเขตหาดใหญประสานงานกับงานทะเบียนทุกวิทยาเขต  ใหดูรายวิชาที่เปดสอน 
ภาคฤดูรอน  ตารางเรียนตารางสอน  จากเว็บไซต  http://:sis.psu.ac.th  ตั้งแตวันที่  15  ธันวาคม  2552 
เปนตนไป 
2.  ใหนักศกึษาตางวิทยาเขตลงทะเบียนเรียนในฐานขอมูลของวิทยาเขตหาดใหญ ดวยตนเองที่เว็บไซต 
http://reg.psu.ac.th 
3.  ใหนักศกึษาตางวิทยาเขตที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของวิทยาเขตหาดใหญ จะตองมีขอมูลนักศกึษาใน 
ฐานของงานทะเบียนกลาง วิทยาเขตหาดใหญ 
4.  นักศกึษาที่งานทะเบียน ตางวิทยาเขตไมสงฐานขอมูลไมสามารถลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญได 
5.  ใหนักศกึษาตางวิทยาเขตที่จะเรยีนแจงความจํานงที่งานทะเบียน วิทยาเขตทีน่ักศกึษาสังกัด 
6.  ใหงานทะเบียนตางวิทยาเขตสงฐานขอมูลนักศกึษาทีจ่ะลงทะเบียนเรียน ใหงานทะเบียนกลางวิทยาเขต 
หาดใหญ  ภายในวันที่ 15  มกราคม  2553 
7.  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพ่ิมถอนเปล่ียนวิชาเรียนผาน Web ประจําภาคฤดู 
รอน  ปการศึกษา  2552  ระหวางวนัที่  25  มกราคม  –  23  มีนาคม  2553  และเพ่ือเปนการกระจายจํานวน 
นักศกึษาในการลงทะเบียน  ใหนกัศึกษาตางวิทยาเขตลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาพรอม  กับนกัศึกษาวิทยา 
เขตหาดใหญ  ดังนี้ 

1.  นักศกึษาทกุคณะรหัส 49…. และกอนรหัส 49…. ลงทะเบียนและเพ่ิมถอนวิชาเรียน 
วันที่ 25 มกราคม 2553  ตั้งแตเวลา 08.30 น.  ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. 

2.  นักศกึษาทกุคณะรหัส 50….ลงทะเบียนและเพ่ิมถอนวิชาเรียน 
วันที่ 27 มกราคม 2553  เวลา 08.31 น.  ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. 

3.  นักศกึษาทกุคณะรหัส 51….ลงทะเบียนและเพ่ิมถอนวิชาเรียน 
วันที่ 29 มกราคม 2553  เวลา 08.31 น.  ถึงวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2553 เวลา 08.30 น. 

4.  นักศกึษาทกุคณะรหัส 52….ลงทะเบียนและเพ่ิมถอนวิชาเรียน 
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553  เวลา 08.31 น. ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2553 

5.  นักศกึษาที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน  หรือลงทะเบียนเรียนแลว  สามารถลงทะเบียนเรียน  หรือ 
เพ่ิมถอนรายวิชา  (เปล่ียนแปลง)  ผาน Web  ไดอีกครั้งระหวางวันที่  3  กุมภาพันธ  2552  เวลา  8.31  น.  –  21 
มีนาคม 2553  เวลา 24.00 น. 

6.  นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน (ครั้งที่ 1) ในวันเปดเรยีน  วนัที่  22  –23 มีนาคม 2553 จะมีคาปรับ 
ลงทะเบียนเรียนสายวันละ 50 บาทดวย



8.  การชําระเงิน 
8.1 นักศึกษาตางวิทยาเขตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะตัดเงินคาลงทะเบียนผานบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย  จํากดั (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในวันที่  7  เมษายน  2553 
โดยนกัศึกษานําเงินเขาบัญชีกอนเวลา  18.00  น.  ของวันดงักลาว หรือ นกัศึกษาชําระเงนิคาลงทะเบียนโดย 
ระบบ Bill Payment ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2553 

8.2  นักศกึษาที่ไมไดชําระเงินในวนัที่กําหนดจะถกูยกเลิกการลงทะเบียนเรียน หากประสงคจะเรยีนให 
นักศกึษายืน่คํารองของลงทะเบียนเรียนสาย โดยเสียคาปรบัวันละ 50 บาท นับตั้งแตวันเปดเรียน 
........................................................................................................................................................................... 

งานทะเบียนกลาง วิทยาเขตหาดใหญ 
ธันวาคม  2552


