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ประกาศมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
เร่ือง  ขอปฏิบติัของนักศึกษา ในการลงทะเบียนผาน Web ประจํ าภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2547

และภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2548 เขตการศึกษาสุราษฎรธานี

----------------------------------------------
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนผาน Web ประจํ าภาคฤดูรอน ปการศึกษา  2547 และ     

ภาคการศกึษาที่  1  ปการศึกษา  2548 เขตการศึกษาสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย  จงึออก
ประกาศขอปฏิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนผาน Web ประจํ าภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2547 และ
ภาคการศกึษาที่ 1  ปการศึกษา 2548 เขตการศึกษาสุราษฎรธานี  ไว  ดังนี้

1.   นักศึกษาติดตอรับบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (สน.7) ที่ฝายทะเบียนและประมวลผล   
กอนพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคํ าปรึกษาและคํ าแนะนํ าในรายวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนผาน
Web  ระหวางวนัที่ 7 - 11 กมุภาพันธ 2548    พรอมกรอกรายละเอียดในบัตรลงทะเบียนวชิาเรียน 
(สน.7) และใหอาจารยที่ปรึกษาลงชื่อพรอมเกบ็สํ าเนาไว 1 ฉบับ (โดยไมตองจัดสงใหฝายทะเบียนและ
ประมวลผล)

1.1  หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไมขอคํ าปรึกษาแนะนํ าจากอาจารย
ที่ปรึกษา   และไมเขียนเอกสาร สน.7   สงมอบใหอาจารยที่ปรึกษาเก็บไวเปนหลกัฐาน   หากอาจารย
ที่ปรึกษาทักทวง รายวชิานั้นถือเปนโมฆะ และรายวิชาที่เปนโมฆะ นักศึกษาจะไมไดรับเงินคาหนวยกิต
คืน

1.2  หากนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษายังไมเห็นชอบ และ
ฝายทะเบียนและประมวลผลไมไดรับแจงการทักทวงจากอาจารยที่ปรึกษา ภายในวนัที่กํ าหนดขางลาง
นี้ จะถอืวาทกุรายวชิาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนถูกตอง และอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบแลว

- ภาคฤดูรอน/2547  อาจารยที่ปรึกษาแจงทกัทวง   ภายในวันที่ 11 เมษายน
2548

- ภาคการศกึษาที่ 1/2548  อาจารยที่ปรึกษาแจงทกัทวง   ภายในวันที่ 24
มิถนุายน 2548

2.  นักศึกษาที่มีหนี้สินกับคณะและหนวยงานตาง ๆ ใหดํ าเนินการชํ าระหนี้สินที่มี
กับทุกคณะ ทุกหนวยงานใหเสร็จสิน้กอนลงทะเบียน (และตองแจงใหฝายทะเบียนและประมวลผล
ทราบดวย) มิฉะนั้น จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน/2547 และ/หรือภาคการศึกษาที่ 
1/2548 ได

3.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีตารางสอบซอนกัน ใหยื่นคํ ารองขอกัก
ตัวสอบไลที่คณบดีอนุมัติแลวที่ฝายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
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มิฉะนั้น นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาดังกลาว ในวันเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนของ
ภาคฤดูรอน/2547  และ/หรือภาคการศึกษาที่ 1/2548 โดยตองแนบคํ ารองขอกักตัวสอบไล ที่คณบดี
อนุมัติแลวเชนกัน
  

4. ใหนักศึกษาปอนขอมูลลงทะเบียนเรียนผาน Web   (ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่
กํ าหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน)   ซึ่งนักศึกษาปอนขอมูลจากภายนอกวิทยาเขตหาดใหญได 
ไมเฉพาะภายในวิทยาเขตหาดใหญเทานั้น โดยเขาสูระบบ ผาน  Web browser  “Internet explorer 
v.5 ขึ้นไป หรือ  “Netscape Navigator v.4.7  ขึ้นไป”     ที่   Web Site  (http://regist.surat.psu.ac.th)

5.  เนื่องจากนักศึกษายังไมทราบผลการศึกษาของภาค 2/2547  จึงใหนักศึกษาลง
ทะเบยีนเรียน โดยมจํี านวนหนวยกติเชนเดยีวกบันกัศกึษาภาวะปกต ิ แตเมื่อฝายทะเบียนและประมวลผล
ประกาศผลการศึกษาของภาค  2/2547  แลว   หากนักศกึษาไดรับภาวะรอพินิจ    และไดลงทะเบียน
เรียนจํ านวนหนวยกิตเกินวากํ าหนด  หรือนอยกวากํ าหนดไปแลว  หรือนักศึกษาในภาวะปกติ            
ลงทะเบียนเรียนจํ านวนหนวยกิตเกินกวา หรือนอยกวาระเบียบก ําหนดไปแลว  ใหนักศึกษายื่นคํ ารอง
ขอลงทะเบียนเรียนจํ านวนหนวยกิตเกินกวา   หรือนอยกวาระเบียบก ําหนด    ที่คณบดีอนุมัติแลว ที่
ฝายทะเบียนและประมวลผล ภายในกํ าหนดวันดังนี้

- ภาคฤดูรอน/2547 : ภายในวันที่ 29 เมษายน  2548
- ภาค 1/2548 : ภายในวันที่ 2 กนัยายน  2548

หากฝายทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบพบวา นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยมี
จํ านวนหนวยกิตไมเปนไปตามระเบียบกํ าหนด ใหมีผลดังนี้

การลงทะเบียนเรียนนั้นถือเปนโมฆะ  โดยใหยกเลกิทกุรายวชิา   และนักศึกษา
ไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน

6.  จํ านวนหนวยกิตตามระเบียบ

ระดับการศึกษา/จํ านวนหนวยกิต
นักศึกษา ปริญญาตรี

ภาคการศึกษา กอนรหัส 47…. รหสั 47….

ภาคการศึกษาปกติ

นักศึกษาปกติ 12-22 9-22
นักศึกษาภาวะรอพินิจ 9-16 9-16

ภาคฤดูรอน

นักศึกษาปกติ 1-10 1-9
นักศึกษาภาวะรอพินิจ 1-6 1-6

http://regist.surat.psu.ac.th/
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7.  การถอนวิชาเรียนทุกรายวชิาในภาคฤดูรอน นักศกึษาไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน
8.  การถอนวิชาเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2548   ระหวางวนัที่ 11-17 มิถนุายน 2548

นักศึกษาจะไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน แมวาจะเปนการถอนวิชาเดียวกัน โดยเปลีย่นแปลงเฉพาะตอน
เรียนกต็าม

9.  ใหนักศึกษาตรวจสอบขอกํ าหนดตาง ๆ ของทุกรายวชิาที่ตองการลงทะเบียนให
ถูกตองตามที่หลกัสูตรก ําหนด  เชน รายวชิาบังคับกอน  รายวชิาเรียนควบคูกัน หรือตามตารางเรียน
กํ าหนด เชน กลุมผูเรียน หรือตามที่นักศึกษาเขาเรียน   เขาสอบจริง หากไมถกูตอง ใหดํ าเนินการขอแก
ไขใหถกูตอง ภายในกํ าหนดวัน ดังนี้

- ภาคฤดูรอน/2547 : ภายในวันที่  8  เมษายน  2548
- ภาค 1/2548 : ภายในวนัที่  5 กรกฎาคม  2548

อนึ่ง หากฝายทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบพบวาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาไมเปนไปตามขอกํ าหนดของแตละรายวิชา รายวชิานั้นถือเปนโมฆะ    โดยนักศึกษาไมไดรับ
เงนิคาหนวยกิตคืน

10. มหาวิทยาลัยจะตัดเงินคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ผานบัญชี
ธนาคารไทยพาณชิย จํ ากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี ภายในวนัที่กํ าหนดดังนี้

- ภาคฤดูรอน/2547 : ภายในวันที่ 7  เมษายน  2548 จงึขอใหนักศึกษานํ า
เงินเขาบญัชกีอนเวลา 20.00 น. ของวันที่  7 เมษายน  2548

- ภาคการศึกษาที่ 1/2548 : ภายในวนัที่  23 มิถนุายน  2548 จึงขอใหนักศึกษานํ า
เงินเขาบญัชกีอนเวลา 20.00 น. ของวันที่  23  มิถนุายน  2548

11.  กรณีที่นักศึกษานํ าเงนิเขาบัญชเีงินฝากตามขอ 10 ไมเพียงพอกบัคาลงทะเบียน
หรือเหตุใด ๆ ที่มหาวิทยาลยัไมสามารถตัดบญัชคีาลงทะเบียนตามวันที่กํ าหนดได  มหาวทิยาลัยจะ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา และนกัศกึษาตองลงทะเบยีนเรียนใหม พรอมเสีย
คาปรับลงทะเบยีนเรียนสาย  500  บาท

12. หากนักศึกษาไมประสงคจะลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูรอน/2547ใหนักศึกษายื่น
คํ ารองขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 1 เมษายน2548 เพื่อไมใหมีการตัดบัญชคีาลงทะเบียน
เรียน

13.  ใหนักศึกษาติดตอรับใบเสร็จรับเงินที่ฝายบริหารงบประมาณ ตามประกาศของ
ฝายบริหารงบประมาณ
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1 4 .  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ล ง ท ะ เบี ย น เ รีย น จ า ก  W e b s i t e  
(http://regist.surat.psu.ac.th) หากนักศกึษาพบวามขีอผิดพลาด   ใหติดตอฝายทะเบียนและประมวลผล    
ภายในกํ าหนดวันที่ตามขอ  9 หากลวงเลยกํ าหนดวันที่ดังกลาว นักศึกษาไมมีสิทธิ์ขอแกไขการ          
ลงทะเบียนเรียนที่ผิดพลาดนั้น   ซึ่งอาจจะมีผลทํ าใหนกัศกึษาไมมีรายชื่อเขาสอบ ทั้งสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค และอาจจะไดรับการประเมินผลเปนระดับขั้น E

จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัที่       4 กมุภาพันธ พ.ศ.  2548

(ลงชื่อ)              สมทิพย  ดานธีรวนิชย

(ผูชวยศาสตราจารยสมทิพย ดานธีรวนิชย )

รองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎรธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร

สํ าเนาถูกตอง

(นายวรวฒัน  รังสี)

นักวิชาการอุดมศึกษา วรวัฒน  ราง/พิมพ/ทาน

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