
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ค ำน ำ 
 

คู่มือกำรลงทะเบียนนี้ได้จัดท ำขึ้นก็เพื่อให้นักศึกษำบุคลำกร  และผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบถึง
รำยละเอียด/ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน  ระยะเวลำในกำรลงทะเบียน  พร้อม
ทั้งวิธีกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ  รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียน  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้คงจะ
เป็นประโยชน์ส ำหรับผู้อ่ำนทุก ๆ ท่ำนไม่มำกก็น้อย หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด  ผู้จัดท ำต้องขออภัย
ทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 
                                                         นำงสำวเครือวัลย์   ธรรมบ ำรุง 
                                            งำนทะเบียนและประมวลผล  
          มกรำคม 2557 
 

 

 

 

                                                                                               
 งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 



 

กำรลงทะเบียนเรียน 
 

 
การลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บ  ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - ถอน  การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิชาเรียนผ่านเว็บ 

1. นักศึกษารับบัตรลงทะเบียนเรียน(PSU .7 ) และ/หรือบัตรเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน(PSU .9 ) ท่ีงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

2. กรอกรายละเอียดในบัตรลงทะเบียนให้ครบถ้วน  ถูกต้อง 
3. พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาลงช่ือในบัตรลงทะเบียน 
4. นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียน  เพิ่ม - ถอนวิชาเรียนผ่านเว็บภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน หากมีปัญหารีบติดต่องานทะเบียนฯ ก่อนพ้นกำหนดลงทะเบียน  

 
กรณีถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W    

1. นักศึกษารับบัตรเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน (PSU .9 )  ท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
2. กรอกรายละเอียดในบัตรเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน (สน.9)  ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
3. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
4. นักศึกษาส่งบัตรเพิ่ม-ถอนท่ีงานทะเบียน และประมวลผล เฉพาะของตนเอง ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
5. นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการถอนวิชาเรียน ผ่านเว็บ ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีส่ง  
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ระยะเวลำในกำรลงทะเบียน  

 
    การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม  

ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
 

   การถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ W  
ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1 วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
 

   ถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W  
ภาคการศึกษาปกติ  สัปดาห์ท่ี 3 - 12 
ภาคฤดูร้อน สัปดาห์ท่ี 2 - 5 
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น้อง ๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละภาค

การศึกษาได้ที่ “ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน” นะจ๊ะ 



 

จ ำนวนหน่วยกิตตำมที่ระเบียบ ฯ ก ำหนด 
 

ภาคการศึกษา/สถานภาพ ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ก่อนรหัส 52 ต้ังแต่รหัส 52 ต้ังแต่รหัส 53 

ภาคการศึกษาปกติ    
      นักศึกษาปกติ(Pass)           9 - 22 9 - 22 1 - 15 
      ภาวะรอพินิจ(Probation)      9 - 16 9 - 16 - 
      ภาวะวิกฤติ(Critical)             9 - 22 9 - 16 - 
ภาคฤดูร้อน    
      นักศึกษาปกติ(Pass)           1 - 9 1 - 9 - 
      ภาวะรอพินิจ(Probation)      1 - 6 1 - 6 - 
      ภาวะวิกฤติ(Critical)             1 - 9 1 - 6 - 
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กรณีน้อง ๆประสงค์จะลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวน

หน่วยกิตเกิน หรือน้อยกว่าที่ระเบียบก าหนด..น้อง ๆ ต้องเขียน

ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่าก าหนด โดยน าค าร้อง

ไปผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณบดีอนุมัติ 

แล้วน าค าร้องมาส่งที่งานทะเบียนฯ ก่อนลงทะเบียน... จ้า 



 

กำรถอน/แก้ไขรำยวิชำ 

 
กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันการลงทะเบียน (ไม่ได้กดปุ่ม Confirm The  Registration) 

1. คลิกเลือกท่ีปุ่ม Edit ด้านหลังรายวิชาท่ีจะลบหรือแก้ไข ดังนี้ 
     1.1 เลือก Remove from list กรณีลบ/ถอนรายวิชา 
   1.2 เลือก Submit Change กรณีแก้ไขรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 

2. ยืนยันการลงทะเบียน โดยกดท่ีปุ่ม Confirm The  Registration เลือก OK 
 
กรณีที่ยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว 

1. ให้กดเลือกท่ีปุ่ม Withdraw ด้านหลังรายวิชาท่ีจะลบ/ถอน จากนั้นเลือก Withdraw 
2. ยืนยันการลงทะเบียน โดยกดท่ีปุ่ม Confirm The  Registration เลือก OK 
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ทุกครั้งที่มีการแก้ไขต้อง 

Log Out ก่อน แล้ว

ค่อย Sign In เข้าเพื่อ

ด าเนินการใหม่นะค่ะ.... 

 



 

กำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนเว็บ 
 

1.  เข้าเว็บ  https://sis.surat.psu.ac.th 
2. คลิกท่ี  Sign In 
3. พิมพ์  User name  และ Password แล้วกดท่ีปุ่ม  Sign  In 
4. คลิกท่ี ลงทะเบียนเรียน 
5. ระบุ ภาค/ปีการศึกษา ท่ีจะลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม  Next 
6. กดปุ่ม Add  New Subject 
7. พิมพ์ รหัส หรือช่ือวิชา กดปุ่ม Search เพื่อค้นหารายวิชา 
8. ตรวจสอบรหัส/ช่ือวิชา/จำนวนหน่วยกิต ให้ถูกต้องตามหลักสูตร จากนั้นคลิกเลือกท่ีรายวิชา 
9. เลือกกลุ่ม/ตอน เฉพาะของสาขาตนเอง พร้อมระบุประเภทวิชาให้ถูกต้องตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
10. กดปุ่ม Add for Registration 
11. ลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ตามข้อ 6-10 
12. เมื่อเลือกรายวิชาครบแล้ว ให้นักศึกษายืนยัน การลงทะเบียน โดยคลิกที่ปุ่ม Confirm the 

Registration  เลือก  OK 
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 กรณี ลืม/จ ารหัสผ่านไม่ได้/รหัสหาย ...ติดต่อศูนย์

สนเทศฯ ชั้น 2 ตรงข้ามห้องสมุด...จ้า 



 

กำรตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียน 
 

1. เข้าเว็บ https://sis.surat.psu.ac.th 
2. ท่ีข้อมูลนักศึกษา คลิกท่ี  ผลการลงทะเบียน 
3. ระบุ  ภาค/ปีการศึกษา ท่ีต้องการตรวจสอบ 
4. กดปุ่ม แสดงการลงทะเบียน 
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เลือกภาค/ปีการศึกษาที่ต้องการ

ตรวจสอบ แล้วคลิก “ตรวจสอบผล

การลงทะเบียนเรียน” 



 

ไขปัญหำส ำหรับกำรลงทะเบียน 
 
 

ข้อที่  1   เข้าเว็บเพื่อลงทะเบียนไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุใด  
 

คำตอบ  จากปัญหาดังกล่าว พบว่านักศึกษามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับชื่อเว็บไซต์ของการลงทะเบียน  
จึงมักจะเข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนโดยผ่านจากลิงค์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบางครั้งเมื่อเว็บมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถเข้าได้หรือโหลดนาน นักศึกษาจึงมักเข้าใจว่าลงทะเบียนไม่ได้ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโอกาส
จะเกิดขึ้นน้อยมาก  

ดังนั้น เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว  นักศึกษาควรจะเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนโดยตรง  
เพ ื ่ อประหย ัด เวลาในการ เข ้ า เว ็บไซต ์  โดยน ักศ ึกษาสามารถ เข ้ า เ ว ็บไซต ์ ได ้ โดยตรงที ่ เ ว ็ บ ไซต ์      
https://sis .surat. psu.ac.th/  
 

ข้อที่ 2  เข้าระบบแล้วแต่ลงทะเบียนไม่ได้  เพราะสาเหตุใดบ้าง 
 คำตอบ 

สาเหตุที่ 1.     ระบุภำค/ปีกำรศึกษำไม่ถูกต้อง    
 

การแก้ไข  เลือกภาค/ปีการศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง 
 

สาเหตุที่ 2.    ไม่ได้ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ/ช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน   
 

การแก้ไข  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียบร้อยและครบถ้วน 
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ไขปัญหำส ำหรับกำรลงทะเบียน 
 

 
สาเหตุที่ 3.    รำยวิชำกักตัวสอบ    

 

การแก้ไข  ดำเนินการตามคำร้องขอกักตัวสอบ และส่งคำร้องท่ีงานทะเบียนและ
ประมวลผล ก่อนดำเนินการลงทะเบียน 

 

สาเหตุที่  4.   รำยวิชำไม่เปิดสอน  
 

การแก้ไข   เลือกลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาค  หรือติดต่อผู ้
ประสานงานคณะเพื่อประสานการเปิดรายวิชา 

 
 

สาเหตุที่  5.   จ ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่ำที่ระเบียบก ำหนด   
 

การแก้ไข  ดำเนินการตามคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่าหนด และส่งคำร้อง
ท่ีงานทะเบียนและประมวลผลก่อนลงทะเบียน 

 
 

สาเหตุที่  6.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 2.00     
 

การแก้ไข  ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อปลดล็อคการลงทะเบียน 
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ไขปัญหำส ำหรับกำรลงทะเบียน 
 

 
 

สาเหตุที่  7.   ไม่มีข้อมูลกำรจองรำยวิชำ 
แสดงว่ารายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเป็นรายวิชาจำกัดผู้เรียน และจำนวนรับ 

การแก้ไข  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาจำกัดจำนวนค่ะ  
 

สาเหตุที่  8.   รำยวิชำเต็ม 
 

การแก้ไข  กรณีเป็นรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อผู้ประสานงานคณะเพื่อ
ประสานการเปิดรายวิชา หรือหากเรียนเป็นวิชาเสรีลองเลือกรายวิชาอ่ืนลงแทน  

 

สาเหตุที่  9.   อำจำรย์ที่ปรึกษำระงับกำรลงทะเบียน  
 

การแก้ไข  ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษาก่อนลงทะเบียน โดยต้องให้อาจารย์
อนุญาตการลงทะเบียนก่อน (ปลดล็อคการลงทะเบียน) 

 

ข้อที่ 3  ถอนรายวิชาแล้ว แต่ยังมีรายวิชาปรากฏอยู่ในระบบ 
คำตอบ  การถอนรายวิชาให้เลือกรายวิชาที่ต้องการจะถอน โดยเลือกที่ Withdraw ตอบ OK จากนั้น
นักศึกษาต้องยืนยันการลงทะเบียนด้วย โดยคลิกที่ปุ่ม Confirm The Registration จากนั้น ให้นักศึกษา 
Sign Out เพื่อออกจากระบบ แล้ว Sign In ใหม่ เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนในรายวิชาท่ีถอนค่ะ 
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ไขปัญหำส ำหรับกำรลงทะเบียน 
 

 
ข้อที่ 4  ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่พบรายวิชาปรากฏในระบบ 
คำตอบ  การลงทะเบียนในแต่ละครั้งสิ่งสำคัญที่สุด  คือ การยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษามักจะลืม
ดำเนินการในส่วนนี้ จึงทำให้การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือไม่มีรายวิชาปรากฏในระบบ   
การแก้ไข นักศึกษาต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาของการ
ลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา 
ข้อที่ 5  ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้ 

ในการลงทะเบียนโดยส่วนใหญ่นักศึกษามักจะเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนทั้งหมด  ก่อนที่จะยืนยัน
การลงทะเบียนซึ่งอาจมีบางรายวิชาท่ีเต็มจำนวนรับหรือไม่ได้ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบตามจำนวน  
การแก้ไข  

1. ก่อนยืนยันการลงทะเบียนให้นักศึกษาถอนรายวิชาท่ีเต็มออกก่อน  เพื่อจะได้ยืนยันรายวิชาที่เหลือไปก่อน 
สำหรับการถอนรายวิชาออกนั้นให้คลิกเลือก  Edit หลังรายวิชาที่จะลบออกจากนั้นคลิกเลือก  Remove 
from list เมื่อถอนออกครบแล้วให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อย หรือ 
2. ชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนเรียน 
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักศึกษา (https://sis.surat.psu.ac.th/) 

- ลงทะเบียนเรียน 
- ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
- ตรวจสอบตารางเรียน-ตารางสอบ 
- ตรวจสอบผลการเรียน 

          - ค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอน 
          - บริการด้านการเงิน (ตรวจสอบการชำระเงิน/การชำระเงิน) 
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 
เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล (http://reg.surat.psu.ac.th/) 

- ปฏิทินการศึกษา 
- ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน 
- สถิตินักศึกษา 
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ  

          - ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง งานทะเบียน/เรียกพบนักศึกษา 
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 
เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน (http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual/) 
  - คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  - แผนผังห้องสอบ 
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  - ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

        ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากคู่มือการเรียนของนักศึกษาที่
นักศึกษาได้รับในตอนปี 1 หรือท่ีเว็บไซต์ของงานทะเบียนและประมวลผล โดยแยกได้ ดังนี้ 
   
 
 
 
 
    - ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547(สำหรับนักศึกษาก่อนรหัส 52 )  
    - ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552(สำหรับนักศึกษารหัส 52 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
   - ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (สำหรับนักศึกษารหัส 49 เป็นต้นไป) 
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 ระดับปริญญาตรี 
 

 ระดับปริญญาโท 



 

ควำมหมำยของศัพท์ 
 

การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านเว็บ  
    เป็นการลงทะเบียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา 
    เป็นการลงทะเบียนตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ต้องด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 1  สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน     
 

จำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่ากำหนด 
    จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีจ านวนเกินหรือน้อยกว่าที่ระเบียบก าหนดไว้ 
 

รายวิชาจำกัดจำนวน 
    เป็นรายวิชาที่จ ากัดผู้เรียน และจ ากัดจ านวนรับ  
 

การถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W 
    เป็นการถอนวิชาเรียนในช่วงสัปดาห์ที่ 2 - 5 ของภาคฤดูร้อน และภายในสัปดาห์ที่ 3-12 ของภาคการศึกษา
ปกต ิโดยรายวิชาที่ถอนนั้นจะปรากฏ  W  ในใบแสดงผลการศึกษาด้วย 
 

การเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน 
    เป็นการลงทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องตามกลุ่ม  ผู้เรียน หรือตามประเภทวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด  เช่น 
วิชาฝึกงานบางหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเป็นประเภท  A แต่นักศึกษาไปลงเป็นประเภท C เป็นต้น 
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ควำมหมำยของศัพท์ 
 

การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต 
     เป็นการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ที่วิทยาเขตอื่นๆ เช่น หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต และตรัง  โดยนักศึกษา
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาของการลงทะเบียนต่างวิทยาเขต  

การลงทะเบียนกรณีพิเศษ 
    เป็นการลงทะเบียนหลังพ้นก าหนดการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  นักศึกษาที่จะขอด าเนินการ
ลงทะเบียนกรณีพิเศษต้องมีเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามประกาศเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษายื่นค าร้องขอ
ลงทะเบียนกรณีพิเศษ ลงวันที่ 31 ต.ค.2555(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดหรือเว็บไซต์ของงาน
ทะเบียนและประมวลผล) 

บัตรลงทะเบียนเรียน (PSU 7.) 
เป็นบัตรส าหรับเขียนรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาจะลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  โดยต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน 

บัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (PSU 9.) 
เป็นบัตรส าหรับเขียนรายวิชาที่ต้องการจะเพ่ิม หรือถอน(กรณีถอน W ต้องส่งที่งานทะเบียนฯ) 

นักศึกษาปกติ (Pass) 
     นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 

นักศึกษาภาวะวิกฤต (Critical) 
   นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.00 - 1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา (น้อยกว่า 
1.00 Retire  ยกเว้น  นักศึกษาก่อนรหัส 52) 
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ควำมหมำยของศัพท์ 
 

นักศึกษาภาวะรอพินิจ(Probation)  นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.00 จำแนกได้ ดังนี้ 
1. ภาวะรอพินิจครั้งที่ 1  (Probation 1) : ศึกษาครบ 2 ภาคการศึกษาแล้วได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาค

ที่ 2 ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00(น้อยกว่า 1.25 Retire) หรือนักศึกษาปกติที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 
แต่ไม่ถึง 2.00 (น้อยกว่า 1.50 Retire) 

2. ภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 (Probation 2) :  อยู่ในภาวะพินิจครั้งที่ 1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.70 
แต่ไม่ถึง 2.00 (น้อยกว่า 1.70 Retire) 

3. ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 (Probation 3) :  อยู่ในภาวะพินิจครั้งที่ 2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.90 
แต่ไม่ถึง 2.00 (น้อยกว่า 1.90 Retire) 
 

ประเภทวิชา   เป็นประเภทวิชาท่ีลงทะเบียน มี  3 ประเภท 
     1. C (Credit) เป็นการลงทะเบียน โดยนับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม การวัดและประเมินผล
เป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ ได้แก่ A,B+, B, C+, C, D+, D และ E 
     2. A (Audit) เป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม  นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนรายวิชาที่มิใช่รายวิชาบังคับของหลักสูตร  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้  การวัด
และประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
   3. N (Non-Credit) เป็นการลงทะเบียนส าหรับรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต และรายวิชาที่มีจ านวนหน่วย
กิตที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G,  P  หรือ F  เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 
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แบบฟอร์ม/ค ำร้อง ที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่าก าหนด : กรณีที่จ านวนหน่วยกิต
ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ : กรณีด าเนินการหลังพ้นก าหนด 

 

ค าร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิต  
 
 ค าร้องทั่วไป                                               
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กำรติดต่อหน่วยงำน 
 

งำนทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียน/เกรด/ย้ำยคณะ/สำขำ/ลำพัก/
ลำออก/เลื่อนสอบ/ขอเอกสำรส ำคัญ เช่น 
ใบรับรอง ต่ำง ๆ และใบประมวลผล
กำรศึกษำ/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

2121-6 

งำนงบประมำณและพัสดุ
(กำรเงิน) 

กำรช ำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 077-278817  
ภำยใน 8810/8817 

ศูนย์สนเทศและกำรเรียนรู้ ลืมรหัสผ่ำน/ขอ PSU Passport 8890/8891/8892 
งำนพัฒนำนักศึกษำ ทุน/ผ่อนผันทหำร/หอพัก/ตรวจสอบ-รับ

พัสดุ/transcript กิจกรรม/ 
2119/2120/2150 

งำนสนับสนุนวิชำกำร ลงชื่อกักตัวสอบ/สมัครเข้ำเรียน/หลักสูตร/
วิจัย/วิเทศสัมพันธ์/ฝึกงำน 

2112/2113/2114 

ส ำนักงำนคณะ กำรเปิดรำยวิชำ/เพิ่มจ ำนวนรับ/
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน 

คณะศิลป์ฯ : 2007 
คณะวิทย์ฯ :8886 

ห้องสมุด ยืม/คืน หนังสือต่ำง ๆ 2071/2072/2073 
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