งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ถาม-ตอบงานทะเบียน
หนังสือถาม-ตอบงานทะเบียน จัดทาโดยงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ฝ่าย
วิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยรวบรวมข้อคาถามผ่าน FACEBOOK
งานทะเบีย น นามาสั งเคราะห์และจัด เป็ นหมวดหมู่ จัดทาเป็ นรูป เล่ ม “ถาม-ตอบงานทะเบีย น”
เนื้อหาในหนังสือ เป็ นคาถามคาตอบให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ กรณีปัญหาต่าง ๆ ของ
การจั ด การเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ช่ อ งทางของการสื่ อ สารกั บ นั ก ศึ ก ษาและผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องอีกช่องทางหนึ่ง ลดขั้นตอนในการให้บริการตอบคาถามซ้าๆ ของเจ้าหน้าที่ และยังทาให้
นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษา โดยเรียนรู้จากกรณีปัญหา ข้อสงสัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ถาม-ตอบงานทะเบียน ทาให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้
ดีและรวดเร็ว และเพื่ อ เป็นข้อ มู ลประกอบการวางแผนการเรีย น การแก้ ปั ญ หาของนัก ศึก ษาและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ถาม-ตอบงานทะเบียน”
ฉบั บ นี้จะเป็ นประโยชน์ แก่ นัก ศึก ษา เจ้าหน้าที่ ผู้บ ริหาร และผู้ส นใจทั่วไป ในการสร้างสรรค์ก าร
ดาเนินภารกิจให้พัฒนายิง่ ขึ้นต่อไป

งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 1:

บัตรนักศึกษาหายต้องดาเนินการอย่างไร

คาตอบ:

กรณีบัตรนักศึกษา (ATM ID Card) หาย นักศึกษาต้องรีบแจ้งอายัดบัตรที่เบอร์

02-777-7777 ระยะเวลาในการทาบัตร ใช้เวลา 30 – 45 วัน การดาเนินการ
1. นศ.เขียนคาร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา แนบรูปนักศึกษา 1 รูป
โดยชาระเงินค่าออกหนังสือรับรองฯ ที่งานการเงินชุดละ 50 บาท แล้วยื่นคาร้องฯที่งานทะเบียนฯ
2. ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ มหาชน จากัด สาขาตรัง เพื่อทาบัตรนศ.ใหม่
3. นารูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 รูป ไปด้วยนะค่ะ

คาถามที่ 2:

อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการแจ้งเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล และ

ทาบัตรนักศึกษาใหม่?

คาตอบ:

หากนักศึกษาเปลี่ยนชื่อ และหรือนามสกุล (รวมไปถึงคานาหน้านาม) นักศึกษา

ต้องแจ้งเปลี่ยนที่งานทะเบียนฯ โดยใช้คาร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล และใช้หลักฐานจากการ
เปลี่ยนชื่อ และหรือนามสกุล แนบพร้อมกับสาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับที่เปลี่ยนแปลงแล้ว หลังจากนั้นให้ดาเนินการขอทาบัตรนักศึกษาใหม่ด้วย

คาถามที่ 3
คาตอบ :

:

ทาบัตรนักศึกษาหาย เมื่อใกล้จบการศึกษา ควรทาอย่างไร
หากระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จะสาเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่ต้องดาเนินการ

ขอทาบัตรนักศึกษาใหม่ แต่นักศึกษาต้องแจ้งความ และใช้ใบแจ้งความแทนบัตรนักศึกษาร่วมกับบัตร
ประจาตัวประชาชนในการติดต่อภายในมหาวิทยาลัย

Registrar ’ PSU Trang

Page 4

ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 4

:

คาตอบ:

หากนักศึกษาขาดสอบต้องดาเนินการอย่างไร
นักศึกษาต้องรีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนภายใน 1 วัน หลังจากไม่ได้เข้าสอบพร้อม

นาคาร้องขอเลื่อนสอบ ที่สามารถ download จาก http://regist.trang.psu.ac.th (ยกเว้นกรณีท่ีป่วย
หรือไม่สามารถเดินทางมาติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ ให้ดาเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนทันทีท่ีสามารถ
มาได้) และพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็น หลังจากนั้นนาคาร้องขอเลื่อนสอบส่งที่งานทะเบียน
ฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้พิจารณาการขอเลื่อนสอบดังกล่าว

คาถามที่ 5

:

หากไปสมัครสอบ O-NET, GAT/PAT เพือ่ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ แต่

วัน – เวลาสอบตรงกับตารางสอบ FINAL ของมหาวิทยาลัย สามารถเลื่อนสอบได้มั๊ย

คาตอบ:

ที่ ผ่ า นมาหากขอเลื่ อ นสอบด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น กรรมการฯ ไม่ อ นุ มั ติ ดั ง นั้ น

นักศึกษาต้องตัดสินใจเลือกคะว่าจะขาดสอบกรณีไหน

คาถามที่ 6:
คาตอบ:

ป่วยกะทันหันมาสอบไม่ได้ จะต้องทาอย่างไร
นักศึกษาต้องมีใบรับรองแพทย์และเขียนคาร้องขอเลื่อนสอบยื่นต่ออาจารย์

ผู้สอนเป็นลาดับแรก แต่ถ้ามาเองไม่ได้อาจให้ผู้อื่น (ผู้ปกครอง/เพื่อน) นาหลักฐานมาติดต่อแทนและ
พบอาจารย์ท่ีป รึก ษาเพื่อ ให้ความเห็น หลังจากนั้นนาคาร้อ งขอเลื่อนสอบส่งที่งานทะเบียนฯ เพื่อ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้พิจารณาการขอเลื่อนสอบดังกล่าว
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 7

:

คาตอบ:

ถ้านักศึกษามาเข้าสอบสายจะเข้าสอบได้หรือไม่ จะต้องทาอย่างไร
หากมาเข้าสอบสายไม่เกิน 30 นาที นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ทันที แต่ถ้ามา

สายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ

คาถามที่ 8

:

คาตอบ:

ถ้าสอบแล้วลืมนาบัตรประจาตัวนักศึกษามา จะเข้าสอบได้หรือไม่อย่างไร
ถ้านักศึกษามีบัตรประจาตัวประชาชน อนุโลมให้ใช้แทนได้ แต่ถ้าไม่มีทั้งสอง

อย่าง ต้อ งรีบ ติด ต่อ งานทะเบีย นฯ เพื่อ ออกหนังสือ รับรองการเป็ นนัก ศึกษา โยต้อ งนารูปถ่ายชุด
นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว มาเพื่อติดหนังสือรับรองด้วย

คาถามที่ 9 :
คาตอบ:

ใช้โทรศัพท์มือถือแทนเครื่องคิดเลขในการสอบได้หรือไม่
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นาโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้า

ห้องสอบ วิชาที่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขจึงใช้ได้เฉพาะรุ่นที่อนุญาตเท่านั้น
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 10 :
คาตอบ:

จะวางแผนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ควรทาอย่างไร
ล าดั บ แรกให้ ศึ ก ษาโครงสร้ า งหลั ก สู ต รที่ นั ก ศึก ษาเรี ย นในคู่มื อ การศึก ษาที่

นักศึกษาได้รับเมื่อวันรายงานตัว เพื่อดู ว่าตามแผนการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดบ้าง หรือ
เรีย กดู จากระบบสารสนเทศนัก ศึก ษา ดู ว่ามีรายวิชาใดบ้ างที่เปิดและตารางเรีย นตารางสอบเป็ น
อย่างไร เมื่อวางแผนเรีย บร้อ ยแล้ว ให้นาแผนการลงทะเบียนเรียนไปพบอาจารย์ท่ีปรึก ษา เพื่อให้
คาแนะนาและปลดล็อคก่อนการลงทะเบียนต่อไป

คาถามที่ 11 :

อยากทราบว่า ทาไมรหัสวิชาเหมือนกันแต่ชื่อวิชาต่างกัน แล้วจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนตัวไหน

คาตอบ:

ตอนนี้ทางคณะมีการปรับปรุงหลักสูตร ก็จะมีทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่

ทาให้มี รหัสวิชา และชื่อวิชา ที่ไม่เหมือนกันในบางรายวิชา ดังนั้นเวลาที่นักศึกษาจะลงทะเบียน ต้องดู
ให้รอบคอบ และลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาก็จะไม่มีปัญหาค่ะ

คาถามที่ 12 :

ลงรีเกรดวิชาที่เคยสอบผ่านได้เกรด D แล้วได้เกรด E ขอใช้เกรดที่

ลงทะเบียนครั้งแรก (D) ได้หรือไม่

คาตอบ:

ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วย
กิต รายวิ ชานั้น เป็ นหน่ว ยกิต สะสมตามหลั ก สู ต รได้ เ พี ย งครั้ งเดีย ว โดยพิจ ารณาจากการวัด และ
ประเมินผลครั้งหลังสุด
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 13 :

การลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนติดสัญลักษณ์ W จะถือว่าเป็นการรีเกรด

หรือการลงทะเบียนเรียนซ้าหรือไม่ (Regrade)

คาตอบ:

การลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่ติดสัญลักษณ์

W

ไม่ถือว่าเป็นการ

ลงทะเบียนเรียนซ้าหรือรีเกรด และนักศึกษายังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมหากคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตาม
เกณฑ์

คาถามที่ 14 :

ถ้าลงทะเบียนเรียนซ้าวิชาที่สอบไม่ผ่าน (ได้เกรด E) เกรดเดิมที่ได้ E จะ

ยังคงปรากฏอยู่ในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือไม่

คาตอบ:

การลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด ไม่ว่าเดิมจะได้เกรด E หรือเกรดอื่นๆ ก็

ตาม ในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ก็จะยังคงปรากฏรายวิชาและผลการเรียนเดิม และแสดง
เกรดใหม่ที่ได้ในเทอมที่ลงทะเบียนเรียนซ้า

คาถามที่ 15 :

ถ้าสอบวิชาเลือกหรือเลือกเสรีไม่ผ่านได้เกรด E หากเลือกลงวิชาอื่น

แทนไม่แก้ E วิชาเดิม จะจบการศึกษาหรือไม่

คาตอบ:

ให้นักศึกษาเข้าใจว่า

1. ถ้าเป็นรายวิชาบังคับ (ไม่ว่าจะเป็น ศึกษาทั่วไป/วิชาแกน/วิชาชีพบังคับ) จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนจนได้ระดับคะแนนตั้งแต่ (A-D, S, P)
2. แต่ถ้าเป็นวิชาเลือก (ไม่ว่าจะเป็นศึกษาทั่วไป/วิชาชีพเลือก/เลือกเสรี) นักศึกษา
มีสิทธิ์ท่จี ะเลือกเรียนวิชาอื่นแทนวิชาที่ลงเรียนแล้วได้เกรด E หรือสัญลักษณ์ W ได้ และสามารถจบ
การศึกษาตามหลักสูตรโดยไม่ต้องแก้ E วิชาเดิม หรือสัญลักษณ์ W แต่จะเสียสิทธิ์ในการคิด GPA ที่
จะคิด เฉพาะวิชาที่ลงซ้าครั้งหลังสุดเท่านั้น เพราะนักศึกษาไม่ได้ลงเรียนวิชาเดิม
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 16 :
คาตอบ:

ภาคฤดูร้อนวิชาที่ไม่เปิดสอนจะขอให้เปิดได้หรือไม่
หากวิชานั้นเป็นวิชาบังคับและนักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน

(หรือภาคการศึกษาใดๆก็ตาม) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องให้สาขาวิชานั้นๆ พิจารณาเปิดวิชา หัวหน้า
สาขาวิชาอาจพิจารณาให้เป็นกรณีๆ ไปตามความจาเป็นของนักศึกษา
นอกจากนั้น หากมีคณะ/วิทยาเขตอื่น เปิดรายวิชาที่เนื้อหาและหน่วยกิต
เทียบเคียงกันได้กับวิชาดังกล่าว นักศึกษาอาจสอบถามไปยังคณะ/วิทยาเขตนั้น ว่ารับลงทะเบียน
เรียนข้ามคณะ/วิทยาเขตหรือไม่ หากรับ นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขอไปลงทะเบียนเรียนต่างคณะ/
วิทยาเขต ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชารายวิชาที่ขอไปเรียน และ
นามายื่นที่งานทะเบียนฯ เพื่อเสนอคณบดี หากได้รับอนุญาต วิทยาเขตตรังจะออกหนังสือส่งตัวขอไป
ลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ/วิทยาเขตให้กับนักศึกษาเพื่อนาไปติดต่ออย่างเป็นทางการต่อไป

คาถามที่ 17 :

อยากถามเรื่อง รหัสประเภทวิชา เวลาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บต้องระบุ

รหัสประเภท C/A/N หมายความว่าอย่างไรหรือคะ

คาตอบ:

รหัสประเภทวิชา เป็นการกาหนดชนิดการลงทะเบียน ซึ่งแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
C : CREDIT เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อนับหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร
A : AUDIT เป็นการลงทะเบียนเรียนโดยวิชาที่ลงไม่นับหน่วยกิตสะสม
N : NON – CREDIT เป็นการลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต (หน่วยกิตเป็น 0) เช่น

วิชาฝึกงาน

คาถามที่ 18 :
คาตอบ:

ไม่มีช่อื ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้จะต้องทาอย่างไร

นักศึกษาต้องรีบนาหลักฐานการลงทะเบียนและชาระเงิน มาติดต่องานทะเบียนฯโดย

ด่วนเพื่อตรวจสอบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และดาเนินการเพิ่มชื่อในรายวิชาให้เรียบร้อยต่อไป
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 19 :

การลงทะเบียนเรียนซ้า (Regrade) กรณีไหนบ้าง และต้องดาเนินการ

อย่างไร

คาตอบ:

การลงทะเบียนเรียนซ้า (Regrade) มี 2 กรณีดังนี้

1. รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้า เว้น
แต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
2. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้าได้ต้องได้ระดับคะแนนไม่เกิน D+ ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษา
รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้
เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
ให้นักศึกษาเขียนคาร้องทั่วไป ผ่านความเห็นอาจารย์ท่ปี รึกษา / อาจารย์ประจาวิชา และนาคาร้องยื่น
ที่งานทะเบียนฯ

คาถามที่ 20 :

หนูมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ แค่ 16 หน่วยกิตค่ะ แต่หนูมีความจาเป็ นต้อง

ลงทะเบียนถึง 19 หน่วยกิตค่ะ จะต้องทาอย่างไรบ้างค่ะ?

คาตอบ:

สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มคาร้องขอลงทะเบียนเรียนสูง-ต่ากว่า

ระเบียบฯ จากเว็บไซต์ ของงานทะเบียนฯ ที่เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วพบอาจารย์ทีป่ รึกษาเพือ่
ขอคาปรึกษา ส่งคาร้องที่งานทะเบียนฯ ก่อนจะลงทะเบียน-เพิม่ วิชาเรียนค่ะ

คาถามที่ 21 :

หนูลงทะเบียนไม่ได้เพราะติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ปลดล็อคไม่ได้ และถ้า

ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กาหนด จะไปลงอีกที ในวันเปิดเรียน จะมีปัญหาอะไรมั้ยคะ?

คาตอบ:

ในแต่ละภาคการศึกษากาหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน

ภายในสัปดาห์แรกนับจากเปิดภาคการศึกษา โดยไม่เสียค่าปรับ แต่ถ้าหากลงทะเบียนหลังจากที่
ปฏิทินการศึกษากาหนด ถือเป็นการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ต้องชาระค่าปรับ 500 บาท ค่ะ
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 22 :

อยากทราบว่าวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ รียนเกินแผนการเรียนแล้ว วิชานั้นจะถูก

ปัดให้เป็นวิชาเลือกเสรีหรือไม่?

คาตอบ:

หากนั ก ศึก ษาเรีย นวิ ช าหมวดศึก ษาทั่ วไป (กลุ่ ม พลศึก ษา/ กลุ่ ม ภาษา) หรื อ หมวด

วิชาชีพเลือกครบตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนดแล้ว รายวิชาอื่นๆที่เรียนเกินมา จะนับเป็นวิชาเลือก
เสรีค่ะ

คาถามที่ 23 :

อยากทราบว่า วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลือกเสรี

หรือ วิชาบังคับใด ๆ จาเป็นหรือไม่ว่าต้องผ่านทุกวิชาจึงจะจบเช่น ติด E วิชาเลือกเสรีจะจบหรือไม่?

คาตอบ:

การที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและ

สอบผ่าน ในรายวิชาที่บังคับให้เรียนทัง้ หมด ให้เข้าใจว่า
1. ถ้าเป็นวิชาบังคับ (ไม่ว่าจะเป็นเอก/ศึกษาทัว่ ไป) จะต้องลงทะเบียนเรียนจนผ่าน (A-D,G,P)
2. แต่ถ้าเป็นวิชาเลือก (ไม่ว่าจะเป็นเอก/ศึกษาทั่วไป/เสรี) จะลงซ้าหรือไม่ลงซ้าก็ได้ แต่ต้องมี
หน่วยกิต ครบตามระเบียบฯ ของหมวดนัน้ ๆ
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 24:
คาตอบ:

ใกล้จะถึงกาหนดลงทะเบียนแล้ว มีปัญหาด้านการเงินควรทาอย่างไร
นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาในการทาเรื่องขอผ่อน

ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด และก่อนสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน เพราะ
มหาวิทยาลัย จะไม่อ นุญ าตให้ นัก ศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นหลังจากพ้นกาหนดตามปฏิทินการศึกษา

คาถามที่ 25:
คาตอบ:

: ชาระเงินค่าเทอมแล้ว ทาไมยังลงทะเบียนไม่ได้
การชาระเงินนักศึกษาสามารถทาได้ 2 วิธี

** วิธี Bill Payment ให้นักศึกษาพิมพ์ใบนาจ่าย (Bill Payment) แล้วจ่ายผ่านธนาคารที่ระบุไว้ในใบ
Bill Payment ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินในระบบได้หลังจากชาระแล้ว 3 วัน
ทาการ
** วิธี Direct Pay จะมีค่าธรรมเนียมในการทารายการ 10 บาท โดยนักศึกษาจะทาความยินยอมการ
จ่ายเงินผ่านบัญชีของธนาคารไทยพานิชย์ และต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอ
ขั้นตอนการลงทะเบียน : นักศึกษาชาระเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินอัปโหลดข้อมูลการชาระเงิน
เข้าระบบฯ (3 วันทาการ)
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ:ระบบ SIS
ดังนั้นนักศึกษาจะต้องชาระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SIS ได้คะ่
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 26 :
คาตอบ:

การขอแก้สัญลักษณ์ I ต้องดาเนินการอย่างไร
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ. 2552 ข้อ 11.3.3 กาหนดให้นักศึกษาเมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด จะต้องติดต่ออาจารย์
ผู้สอนรายวิชานั้นเพื่อให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปหรือ 1
สัปดาห์แรก ของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกาหนด
ดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์
F หรือ U หรือ W

คาถามที่ 27 :
คาตอบ:

ถ้า ติด I สามารถลง summer ได้หรือไม่
ลงได้คะ่ แต่นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้สัญลักษณ์ I ให้แล้วเสร็จ

ภายในสัปดาห์แรกที่เปิดภาคฤดูร้อน
ด้วย)

คาถามที่ 28 :

(รวมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อน

เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี 1 คะแนนสอบกลางภาคไม่ดีจะทาอย่างไร แล้วจะ

พ้นสภาพ (retired) หรือไม่ถ้าคะแนนสอบปลายภาคไม่ดี

คาตอบ:

นักศึกษาต้องปรึกษาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยด่วนว่าควรจะ

ถอนรายวิชานั้นๆ หรือไม่ ส่วนจะ retired หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเกรดออกครบทุกวิชาแล้ว
นักศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.00 ในภาคแรกที่เข้าศึกษา ถ้าได้ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไปจะไม่พ้น
สภาพ
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 29 :

นักศึกษาใหม่ภาคแรกที่เข้าศึกษาควรได้เกรดเฉลี่ย (GPA) เท่าใด ถึงจะ

ไม่พ้นสภาพ (Retired)

คาตอบ:

นักศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.00 ในภาคแรกที่เข้าศึกษา ถ้าได้ตั้งแต่

1.00 ขึ้นไปจะไม่พ้นสภาพ แต่ถ้านักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยต่ามากๆ นักศึกษาก็จะเรียนหนักขึ้นในภาค
เรียนที่ 2 เนื่องจากต้องทาให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 ขึ้นไปไม่เช่นนั้นก็จะพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2

คาถามที่ 30 :
คาตอบ:

ถ้า ติด I สามารถลง summer ได้หรือไม่
ลงได้คะ่ แต่นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้สัญลักษณ์ I ให้แล้วเสร็จ

ภายในสัปดาห์แรกที่เปิดภาคฤดูร้อน
ด้วย)

คาถามที่ 31 :

(รวมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อน

เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี 1 คะแนนสอบกลางภาคไม่ดีจะทาอย่างไร แล้วจะ

พ้นสภาพ (retired) หรือไม่ถ้าคะแนนสอบปลายภาคไม่ดี

คาตอบ:

นักศึกษาต้องปรึกษาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยด่วนว่าควรจะ

ถอนรายวิชานั้นๆ หรือไม่ ส่วนจะ retired หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเกรดออกครบทุกวิชาแล้ว
นักศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.00 ในภาคแรกที่เข้าศึกษา ถ้าได้ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไปจะไม่พ้น
สภาพ
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 32 :

หนูอยากเรียนวิชาภาษาเพิ่ม ไม่ทราบว่าที่เรียนแบบไม่เอาเกรดเป็น

แบบไหนคะ หนูเคยได้ยินว่ามีแบบลงเรียนที่ไม่เอาเกรดไปคิดเป็นเกรดเฉลี่ยคะ Audit เวลาเกรดออก
ในแต่ละภาคเรียนจะเป็นอย่างไร เป็นแบบ A, B+, B,… หรือ PASS

คาตอบ:

เป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ประเภทการ

ลงทะเบียนเป็น Audit การวัดและประเมินผลรายวิชานั้นเป็นสัญลักษณ์ S ผ่าน หรือ U ไม่ผ่าน
จานวนหน่วยกิตไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร แต่จะนับหน่วยกิตสูง –ต่า ที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามระเบียบฯ และคนที่ลงทะเบียนเรียนเป็น Audit ต้องเข้า
สอบเหมือนกับคนที่ลงทะเบียนเป็น Credit (นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม)

คาถามที่ 33 :

ต้องการอัพเกรดวิชาเอก ซึ่งได้เกรด C สามารถลงเรียนและอัพเกรดวิชานี้

ได้หรือไม่ อย่างไร และในระเบียบฯบอกว่า การลงซ้าในวิชาใด จะคิดเอาเกรดและหน่วยกิตในภาค
เรียนที่ลงทะเบียนครั้งหลังสุดและจะไม่คิดหน่วยกิตในครั้งที่ผ่านมา

คาตอบ:

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2552 ข้อ 11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน C จะไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งที่สองได้
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 34 :
คาตอบ:

ขั้นตอนการย้ายสาขา/คณะต้องดาเนินการอย่างไร
ให้นักศึกษาสอบถามจากคณะ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ เพราะแต่ละ

คณะ แต่ละสาขาวิชามีหลักเกณฑ์การรับที่แตกต่างกันค่ะ โดยมีขั้นตอนทางเอกสาร ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอย้ายคณะ/สาขาวิชา แล้วกรอกข้อความให้สมบูรณ์
2. แนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ส่วนหลักฐานอื่นๆ ให้สอบถามเพิ่มเติมที่
คณะที่จะย้าย
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
4. ยืน่ แบบฟอร์มที่งานทะเบียนฯ พร้อมแนบหนังสือรับรองของผู้ปกครอง
5. รอและติดต่อสอบถามผลการย้ายคณะ/สาขาวิชา ทีง่ านทะเบียนฯ
6. ดาเนินการขอโอน/เทียบโอนรายวิชาภายในภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย

คาถามที่ 35 :
คาตอบ:

เป็นนักศึกษาใหม่

จะย้ายคณะหลังสอบกลางภาคเสร็จสิ้นแล้วได้หรือไม่

นักศึกษาต้องรอจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

1.25 จึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา อย่างไรก็ตามการย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะขึ้นอยู่กับ
คณะ/สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้าศึกษาว่าจะรับโอนย้ายหรือไม่

คาถามที่ 36 :
คาตอบ:

นักศึกษาต้องการโอนวิชาเรียนต้องทาในช่วงใด
ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ

หรือสาขาวิชา

และดาเนินการอย่างไร
หรือผู้ท่เี คยศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก ให้ยื่นคาร้องเพื่อ
ขออนุมัติเทียบโอนวิชาเรียน โดยผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาอนุมัติ ภายใน
สัปดาห์แรกที่ย้ายเข้าศึกษาหรือสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา แล้วแต่กรณี (แนบผลการเรียนที่ต้องการโอน
มาด้วย) และนาคาร้องมาส่งที่งานทะเบียนฯ
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 37 :

ถ้าลงทะเบียนในรายวิชาที่เทียบโอนได้ หลังทราบผลเทียบโอนแล้วควร

ดาเนินการอย่างไร

คาตอบ:

ให้นักศึกษาเขียนแบบฟอร์ม สน.9 ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยผ่าน

การพิจารณาจากอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ท่ปี รึกษา แล้วนาไปยื่นทะเบียนฯ

คาถามที่ 38 :
คาตอบ:

รายวิชาที่เทียบโอนมา นามาคานวณเกรดหรือไม่
รายวิชาได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม

ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPA)

คาถามที่ 39 :

อยากทราบว่าการพิจารณาเกียรตินิยม สาหรับนักศึกษาที่ย้าย

สาขาวิชาแล้วจะพิจารณาเกรดของสาขาวิชาเก่าหรือเปล่า

คาตอบ:

สาหรับนักศึกษาที่ย้ายคณะ/สาขา/สอบเข้าใหม่

ที่นารายวิชามาเทียบโอน

จะต้องนารายวิชาที่เทียบโอนมาพิจารณาคุณสมบัติเกียรตินิยมด้ วย โดยรายวิชาที่นามาเทียบโอน
จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเกียรตินิยม
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 40 :
คาตอบ:

อยากทราบเกณฑ์การย้ายสาขาของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

เกณฑ์การย้ายสาขาของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา

ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นักศึกษาที่จะขอย้ายสาขาจะต้องมีผลการเรียน 1 ภาค
การศึกษาก่อน และไม่เป็นเหตุให้ขยายเวลาการศึกษาเกินกว่า 2 เท่าของแผนการศึกษาตามหลักสูตร
โดยมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอย้ายเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
สาขาวิชา
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
การจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
การจัดการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การจัดการการท่องเที่ยว

GPA ขั้นต่า
ไม่ต่ากว่า 2.25
ไม่ต่ากว่า 2.00

การตลาด
การประกันภัยและการจัดการความ
เสี่ยง

ไม่ต่ากว่า 2.50
ไม่ต่ากว่า 2.50

การบัญชี

ไม่ต่ากว่า 2.75

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กรณี ย้ายมาจากสาขาวิชาการบัญชี
กรณีย้ายมาจากสาขาอื่น

ไม่ต่ากว่า 2.50

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ

ไม่ต่ากว่า 2.00
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ไม่ต่ากว่า 2.00
ไม่ต่ากว่า 2.50

ไม่ต่ากว่า 2.75

ข้อกาหนดรายวิชา
ไม่กาหนดวิชา
946-140 Information Technology ไม่ต่ากว่า C
946-140 Information Technology ไม่ต่ากว่า C
941-112 Fundamental English Listening and
Speaking ไม่ต่ากว่า B และ
941-113 Fundamental English Reading and
Writing ไม่ต่ากว่า B
946-160 Principles of Marketing ไม่ต่ากว่า B
947-117 General Mathematics ไม่ต่ากว่า C+
และ 947-118 Business Statistics I ไม่ต่ากว่า
C+
946-111 Principles of Accounting ไม่ต่ากว่า B
หรือ 946-113 Financial Accounting ไม่ตากว่
่ าB
ไม่กาหนดรายวิชา
946-111 Principles of Accounting ไม่ต่ากว่า B
หรือ 946-113 Financial Accounting ไม่ต่ากว่า B
ไม่รับนักศึกษาย้ายเข้าศึกษา
ไม่กาหนดวิชา
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 41 :

คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557 จึงทาเรื่องแจ้งจบไว้ แต่สอบ

ไม่ผ่าน 1 วิชาทาให้ไม่จบ จะต้องทาเรื่องแจ้งจบใหม่ในภาคเรียนถัดไปหรือไม่

คาตอบ:

นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาไว้ แต่ไม่จบเนื่องจากสอบไม่ผ่าน หรือ GPA ต่า

กว่า 2.00 นักศึกษาไม่ต้องยื่นเรื่องแจ้งจบใหม่ (แบบสารวจรายวิชา +คาร้องขอหนังสือรับรอง)

คาถามที่ 42 :

จบการศึ ก ษาแล้ ว ได้เ ปลี่ ย นชื่อ ต้ อ งการใบรั บ รองจบการศึ ก ษาและใบ

transcript เป็นชื่อที่เปลี่ยนใหม่จะได้หรือไม่

คาตอบ:

นักศึกษาที่จบการศึกษาโดยงานทะเบียนฯ ได้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

อนุมัติจบการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนชื่อที่ปรากฎบนใบรับรองหรือ transcript ได้ ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องใช้หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อควบคู่กับการใช้เอกสารใบรับรองหรือ transcript ตลอดไป

คาถามที่ 43 :
สาเหตุท่นี ักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
คาตอบ: สาเหตุหลัก ๆ
1. เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
2. ได้ GPA ต่ากว่า 2.00
3. ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ
4. อื่นๆ
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 44 :
คาตอบ:

คุณสมบัติการได้เกียรตินิยม มีหลักเกณฑ์อย่างไร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อรับปริญญาเกียรตินิยม

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. มีคุณสมบัติครบตามที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป
3. ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่่ากว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ
4. ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ่านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับ
ปริญญา
5. ไม่เคยเป็นผู้ที่มปี ระวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. มีคุณสมบัติครบตามที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
2. ได้ดัชนีสะสมตัง้ แต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสทิ ธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
3. ไม่เคยได้ค่าระดับขั้นต่่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
4. ไม่เคยได้ค่าระดับขั้น E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
5. ได้ข้นึ ทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วไม่เกินจ่านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามที่ก่าหนดไว้ใน
แผนก่าหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา
6. ไม่เคยเป็นผู้ที่มปี ระวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง

Registrar ’ PSU Trang

Page 20

ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 45 :
คาตอบ:

นักศึกษาต้องการลาพักการศึกษาทาอย่างไร
เขียนคาร้องลาพักการศึกษา ผ่านความเห็น อาจารย์ท่ีปรึกษา และนาคาร้อง

พร้อ มแนบหนังสือ รับ รองของผู้ปกครองมาส่ งที่งานทะเบีย นฯ เพื่อ ดาเนินการรัก ษาสถานภาพ
นักศึกษา และชาระเงินค่ารักษาสถานภาพ ซึ่งต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนวิชา
เรียน และชาระเงินแล้วไม่ต้องชาระเงินเพิ่มเติม
หมายเหตุ
กรณียังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องชาระค่ารักษาสถานภาพ
* ภาคเรียนที่ 1 จานวน 2,600 บาท
* ภาคเรียนที่ 2 จานวน 2,300 บาท

คาถามที่ 46 :
คาตอบ:

นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนต้องทาอย่างไร
เขียนคาร้องลาพักการศึกษา และนาคาสั่งพักการศึกษามาติดต่องานทะเบียนฯ

เพื่อดาเนินการรักษาสถานภาพนักศึกษา และชาระเงินค่ารักษาสถานภาพ

คาถามที่ 47 :
คาตอบ:

นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาต้องทาอย่างไร
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกาหนดระยะเวลา

แล้วต้องเขียนคาร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนกาหนดวันลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผ่านความเห็นชอบ และนาคาร้องมาที่งานทะเบียนฯ เพื่อดาเนินการลงทะเบียนต่อไป
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 48 :

หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้ยื่นคาร้องลาพัก

หรือรักษาสถานภาพนักศึกษาจะเป็นอะไรหรือไม่

คาตอบ:

ตามระเบีย บมหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึก ษาขั้นปริญ ญาตรี

พ.ศ.2552 ข้อ 10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นคาร้องขอลา
พักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา

คาถามที่ 49 :
คาตอบ:

การลาออกต้องใช้เวลากี่วัน และมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร
การลาออก มีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาดาวน์โหลดคาร้องขอลาออก และหนังรับรองของผู้ปกครอง
จากเว็บไซต์งานทะเบียนฯ : http://regist.trang.psu.ac.th/
2. กรอกข้อความให้สมบูรณ์ครบถ้วน และให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมในหนัง
รับรองของผู้ปกครอง
3. นาคาร้องขอลาออกเสนอผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ยื่นคาร้องขอลาออกที่งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา เพื่อเสนอ
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาได้
5. ติดตามผลการขอลาออก ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากยื่นคาร้อง
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 50 :

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา เพื่อขอทุนการศึกษาจะต้องทา

อย่างไรบ้าง

คาตอบ:

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาเขียนคาร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์งานทะเบียน http://regist.trang.psu.ac.th/ )
2. ชาระเงินที่งานการเงิน (ชุดละ 50 บาท)
3. ยื่นคาร้องฯ ที่งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
4. รอรับเอกสาร

คาถามที่ 51 :
คาตอบ:

หนังสือรับรองรออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย จะรับได้เมื่อไร
หนังสือรับรองรออมุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถรับ

ได้หลังจากเกรดออกครบทุกรายวิชาแล้ว 2 สัปดาห์ เนื่องจากเมื่อเกรดออกครบแล้ว งานทะเบียนฯ
จะต้องส่งรายชื่อสาเร็จการศึกษาให้คณะฯ รับรอง

คาถามที่ 52 :
คาตอบ:

ขอ transcript ฉบับภาษาไทย จะต้องดาเนินการอย่างไร
การขอ transcript ฉบับภาษาไทย มีขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาเขียนคาร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ/transcript ดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์งานทะเบียน http://regist.trang.psu.ac.th/ วงเล็บ ขอฉบับภาษาไทย
2. ชาระเงินที่งานการเงิน (ชุดละ 70 บาท)
3. ยื่นคาร้องฯ ที่งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 53 :
คาตอบ:

การขอหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา จะต้องทาอย่างไรบ้าง

การขอหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา มี 2 กรณี คือ

กรณีท่ี 1 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ยื่นขอหนังสือรับรองฯ
ตามขั้นตอน ทั้งนี้จะได้รับเอกสารสาเร็จการศึกษา (ใบประมวลผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิ) ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วันหลังจากที่เกรดออกครบ
ทุกรายวิชา
กรณีท่ี 2 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่ต้องการขอเอกสารใหม่มีวิธีการดังนี้
1. นักศึกษาติดต่อด้วยตนเองหรือให้ใครก็ได้ท่รี ู้จักมายื่นคาร้องขอหนังสือรับรองฯ ตาม
ขั้นตอน พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม และรับเอกสารได้ตามเวลานัด
2. นักศึกษาขอหนังสือสาคัญทางไปรษณีย์ โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญ
พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งเอกสารภายในประเทศทางไปรษณีย์โดยนักศึกษาดาวน์โหลดคา
ร้องขอหน้าเว็บไซต์ของงานทะเบียนฯ เมนู “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ” และเลือก “คาร้องรับร้อง/
transcript สาหรับ ปี 4 (ฉบับรอสภา/สภาอนุมัติ) ” กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แนบเงินมาด้วย
(ค่าเอกสาร + ค่าจัดส่ ง) จ่าหน้าซองถึง นายทะเบีย นวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 54 :
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไหนบ้าง
คาตอบ: ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
สรุปได้ดังนี้
1. ตายหรือลาออก
2. ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย
3. ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาค โดยไม่ได้รับการอนุมัตใิ ห้ลาพัก
4. ตกออก (Retired)
5. ใช้ระยะเวลาศึกษาเกิน 2 เท่าของจ่านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน
6. ได้รับการอนุมัตปิ ริญญา

คาถามที่ 55 :
คาตอบ:

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีตกออก (Retired) มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตารางแสดงสถานภาพของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

นักศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ดัชนีสะสม
ต่ากว่า 1.00
ตั้งแต่ 1.00 – 1.99
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ต่ากว่า 1.25
ตั้งแต่ 1.25 – 1.99
และชัน้ ปีที่ 2 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 1.50 – 1.99
นักศึกษาภาวะรอพินิจ ครั้งที่ 1 ต่ากว่า 1.70
ตั้งแต่ 1.70 – 1.99
นักศึกษาภาวะรอพินิจ ครั้งที่ 2 ต่ากว่า 1.90
ตั้งแต่ 1.90 – 1.99
นักศึกษาภาวะรอพินิจ ครั้งที่ 3 ต่ากว่า 2.00
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สถานภาพ
(Retired)
ภาวะวิกฤต(Critical)
(Retired)
ภาวะรอพินิจครัง้ ที่ 1
ภาวะรอพินิจครัง้ ที่ 1
(Retired)
ภาวะรอพินิจครัง้ ที่ 2
(Retired)
ภาวะรอพินิจครัง้ ที่ 3
(Retired)
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ถาม-ตอบงานทะเบียน
คาถามที่ 56 :

ถ้าไม่สามารถไปรับปริญญาได้ จะต้องดาเนินการยังไงเพื่อให้ส่งใบ

ปริญญามาที่บ้านค่ะ

คาตอบ:

หากประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ไม่ต้องมารายงานตัว

บัณฑิต ไม่ต้องแจ้งใดๆ ทั้งสิ้น เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ท่ีไม่มารายงานตัวบัณฑิตคือคนที่ไม่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร และปริญญาบัตรจะถูกส่งกลับมาที่งานทะเบียนฯ วิทยาเขตตรัง หลังจา
รับปริญญาไปแล้ว 2 สัปดาห์ หากประสงค์จะมาขอรับด้วยตนเองก็ให้นาบัตรประขาตัวประชาชนมา
ติดต่อขอรับได้ท่ีงานทะเบี ยนฯ วิทยาเขตตรัง หากไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง ก็ให้ส่งจดหมายเขียน
รายละเอียด สถานที่ส่งกลับ มาที่งานทะเบียนฯ และงานทะเบียนฯจะดาเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ท่ี
แจ้งไว้

คาถามที่ 57 :

ถ้าเราไม่ลงทะเบียนเรียนเทอม 1 เพราะไม่มีรายวิชาที่จะเรียน แต่มีเรียน

เทอม 2 ไม่ทราบว่าทาได้หรือเปล่า คือจะลงเฉพาะเทอม 2 เท่านั้น

คาตอบ:

นักศึกษาไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติใด จะต้องยื่นขอลาพักการศึกษา

ในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ ด้ ว ยนะคะ ตามระเบี ย บฯ ต้ อ งลาพั ก ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น เปิ ด ภาค
การศึกษา

คาถามที่ 58 :

มีความประสงค์จะขอเทียบโอนไปเรียนสถาบันอื่น แต่ตอนนี้ยังไม่ได้

ลงทะเบียนเรียนเลย ไม่ทราบว่าจะต้องทาอย่างไร

คาตอบ:

นักศึกษาต้องไปติดต่อสถาบันที่จะย้าย ว่าย้ายได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาอย่างไร หากว่ าทางสถาบั น ที่จะย้า ยไม่ ขัด ข้อ ง นั ก ศึก ษาก็ ขอใบประมวลผลนัก ศึก ษา +
คาอธิบายรายวิชา เพื่อใช้ในการขอเทียบโอนรายวิชาของสถาบันที่จะย้ายไป
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