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ขอปฏิบตัิและกําหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน/2551 

สําหรับนักศึกษาตางวิทยาเขต 
--------------------------------------- 

1. งานทะเบยีนกลางวิทยาเขตหาดใหญประสานงานกับงานทะเบยีนทุกวิทยาเขต ใหดรูายวิชาที่เปดสอนภาคฤดู
รอน ตารางเรียนตารางสอนจาก http://sis.psu.ac.th/  ตั้งแตวนัที ่15 ธันวาคม 2551 เปนตนไป 

2. ใหนกัศึกษาตางวิทยาเขตลงทะเบียนเรียนในฐานขอมูลของวิทยาเขตหาดใหญ ดวยตนเองที ่
        http://reg.psu.ac.th/ 
3. ใหนกัศึกษาตางวิทยาเขตทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาของวิทยาเขตหาดใหญ จะตองมีขอมูลนักศึกษาในฐาน

ของงานทะเบยีนกลาง วิทยาเขตหาดใหญ 
4. นักศึกษาที่งานทะเบียน ตางวิทยาเขตไมสงฐานขอมูลไมสามารถลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญได  
5. ใหนกัศึกษาตางวิทยาเขตทีจ่ะเรียนแจงความจํานงที่งานทะเบียน วิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด  
6. ใหงานทะเบยีนตางวิทยาเขตสงฐานขอมูลนักศึกษาทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีน  ใหงานทะเบียนกลางวิทยาเขต

หาดใหญ ภายในวนัที ่15  มกราคม  2552 
7. ใหนกัศึกษาตางวิทยาเขตลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาพรอมกับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ ดังนี ้

7.1 นักศึกษาทุกคณะรหัส 48…และกอนรหัส 48… ลงทะเบียนเรียน 
วันที ่26 มกราคม 2552 เวลา 08.30 น. ถึงวนัที่ 28 มกราคม  2552 เวลา 08.30 น. 

7.2 นักศึกษาทุกคณะรหัส 49… ลงทะเบียน 
วันที ่28 มกราคม  2552 เวลา 08.31 น. ถึง วนัที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 08.30 น. 

7.3 นักศึกษาทุกคณะรหัส 50… ลงทะเบียน 
วันที ่30 มกราคม  2552 เวลา 08.31 น. ถึงวนัที่ 2 กุมภาพนัธ 2552 เวลา 08.30 น. 

7.4 นักศึกษาทุกคณะรหัส 51… ลงทะเบียน 
วันที ่2  กุมภาพันธ 2552 เวลา 08.31 น. ถึง วันที ่4 กุมภาพันธ  2552 เวลา 08.30 น. 

7.5 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ทุกรหัส ที่ยังไมไดลงทะเบยีนเรียนตามกําหนดขางตนสามารถลงทะเบียนเรียน 
หรือเปลี่ยนแปลง(เพิ่ม-ถอน)ผาน Web ไดอีกครั้งระหวางวันที ่4 กุมภาพันธ –22 มีนาคม  2552 

8. การชําระเงิน  
8.1 นักศึกษาตางวทิยาเขตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนใหชําระเงนิคาลงทะเบียนเรียนเรยีน ที่กองคลัง/ธนาคาร 

ระหวางวันที ่30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 
8.2 นักศึกษาที่ไมไดชําระเงนิในวันทีก่ําหนดจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน หากประสงคจะเรียนให

นักศึกษายืน่คํารองของลงทะเบียนเรียนสาย โดยเสียคาปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแตวนัเปดเรียน 
งานทะเบยีนกลาง วิทยาเขตหาดใหญ 

15 ธันวาคม  2551 
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-  การดําเนินการของนักศึกษาที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
1.  นักศึกษาตรวจสอบรายวชิาที่เปดสอนจาก เว็บไซต  http://sis.psu.ac.th/ 
2.  นักศึกษาทีป่ระสงคจะลงทะเบียนเรียน  ดําเนินการ  ดงันี้ 

2.1  เขียนคํารองทั่วไป โดยกรอกขอความ  *เร่ือง  ขอลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ   *ระบเุหตุผลความ
จําเปน  ที่ตองลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ   *ระบุภาคการศึกษาที่  ปการศึกษาที่ลงทะเบียน  และ
หมายเลขโทรศัพท  เพื่อการติดตอกรณีมีปญหา  
2.2  นําคํารองทั่วไป  ไปขอความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา พรอมขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
เกี่ยวกับรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ  (ลงทะเบียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ  ไมตองเขียน
บัตรลงทะเบียนเรียน หรือบัตรเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน) 

3.  สงคํารองทั่วไปของตนเองดวยตนเองเทานั้น ที่งานทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หมายเหตุ 1.  ขั้นตอนและระยะเวลาตาง ๆ  ใหปฏิบัติตามประกาศของวิทยาเขตหาดใหญดวย 

  2.  นกัศึกษาตองสงคํารองทั่วไปที่งานทะเบียนและประมวลผล  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ภายใน 
วันที่  9  มกราคม  2552 ในวนัและเวลาราชการ   เพื่อวิทยาเขตสุราษฎรธานี จะไดดําเนินการสง 
ขอมูลใหงานทะเบียนกลาง วิทยาเขตหาดใหญ  ภายในวนัที่  15  มกราคม  2552   

3.   นักศึกษาทีส่งคํารองไมทันวันที่  9  มกราคม  2552  วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถสงคํารองทั่วไปไดอีกในวนัที่  12  มกราคม -  27 กุมภาพันธ   2552  ในวนัและ
เวลาราชการ  และวิทยาเขตสุราษฎรธานีจะรวบรวมคํารองเพื่อจัดทําขอมูลสงใหวิทยาเขต
หาดใหญในวนัที่  6 มีนาคม  2552   ซ่ึงทําใหนกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขต
หาดใหญไดหลังจากที่วิทยาเขตหาดใหญนาํขอมูลนักศึกษาเขาฐานขอมูลของวิทยาเขตหาดใหญ
แลว ดังนั้น  นกัศึกษาควรสงคํารองใหแลวเสร็จภายในวนัท่ี 9 มกราคม 2552 นี้ เพื่อสิทธิประโยชน
ของตัวทานเอง  ท้ังนี้  หากนกัศึกษาสงคํารองลาชากวาวนัท่ี  9  มกราคม  2552  รายวิชาท่ีประสงค
จะลงทะเบียนเรียนอาจจะเต็มจํานวนรับได   
4.  หลังจากวันที่  27  กุมภาพันธ  2552  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จะไมรับดําเนินการคํารองท่ัวไป
เพื่อขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน /2551  ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ  แลว  เนื่องจากเปนการ
ลงทะเบียนเรียนตางวิทยาเขต  ตองมีการดําเนินการที่กระทบหรือเก่ียวของกับหลายฝาย  
นักศึกษาจึงตองดําเนินการภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น         
5.  การเลือกรายวิชาลงทะเบยีนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ (ตามมติคณะกรรมการวิชาการ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2545  เมื่อวันที่ 12  กุมภาพนัธ  2545) 
     5.1  รายวิชาที่มีการเปดสอนในวิทยาเขตสุราษฎรธานี  เห็นชอบใหลงทะเบียนเรียนไดเฉพาะ
รายวิชาที่นกัศกึษาเคยลงทะเบียนเรียนแลว  เทานั้น 
     5.2  รายวิชาที่ไมมีการเปดสอนในวิทยาเขตสุราษฎรธานี  เห็นชอบใหลงทะเบยีนเรียนได  
ยกเวนรายวิชาบังคับทั้งหมด     
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-  การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2551 ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ โดยอาจารยท่ีปรึกษา 
 
 อาจารยที่ปรึกษาสามารถเขาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนภาคฤดรูอน ปการศึกษา  2551  ของ
นักศึกษาในทีป่รึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ ตั้งแตวันที่  26 มกราคม  2552   ไดจากเว็บไซต 
https://sis.psu.ac.th/lecturer/AdviseeRegist.aspx  และทกัทวงผลการลงทะเบียนเรียนไดถึงวนัที่  3  เมษายน  2552  
หากพนกําหนดดังกลาวถือวาอาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแลว 
 
 การทักทวงผลการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา  ดําเนินการโดยอาจารยที่ปรึกษาเขยีนบันทึกขอความระบุ
รหัสวิชา และชื่อรายวิชา ที่ตองการทักทวงการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในที่ปรึกษา  สงถึงงานทะเบยีนและ
ประมวลผล  ภายในวันที่  3  เมษายน  2552  โดยรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษาทักทวงจะถูกยกเลิก และนักศึกษาไมได
รับเงินคืน 
 
 ทั้งนี้  อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามีประสิทธิภาพ  เนื่องจากนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทีว่ิทยาเขตหาดใหญ  
จะใชระบบเดยีวกับวิทยาเขตหาดใหญ  คอืลงทะเบียนเรียนโดยไมเขยีนบัตรลงทะเบียนเรียน หรือ บัตรเพิ่ม-ถอน   
 
-  สําหรับเจาหนาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล   
1.  จัดทําขอมลูสงใหงานทะเบียนกลาง  ในรูปแบบ ไฟล MS Excel    ดังนี้  
     1.1  รหัสนักศึกษา 
     1.2  คํานําหนาชื่อ 
     1.3  ช่ือ 
     1.4  ช่ือสกุล 
     1.5  ช่ือคณะ 
     1.6  ช่ือภาควิชา 
     1.7  ช่ือสาขาวิชา 
     1.8  ช่ืออาจารยที่ปรึกษา 
     1.9  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
     1.10  หมายเลขโทรศัพทของนักศึกษา (ถามี) 
2.  สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ยืน่คํารองขอลงทะเบียนภาคฤดรูอน / 2551  ที่วิทยาเขตหาดใหญ  เสนอรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  เพื่อพิจารณาอนุญาต  คร้ังที่ 1  ภายในวันที่ 14  มกราคม  2552  และ คร้ังที่  2  ภายในวนัที ่ 
4  มีนาคม 2552  และสําเนาแจงทุกคณะทราบ 

งานทะเบยีนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎรธานี   
16  ธันวาคม  2551 
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