การลงทะเบียนเรียนนิสิตรหัส 53-60
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนตามวัน – เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในปฏิทินการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 นิสิตรหัส 53-60 ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทาง INTERNET
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th (นิสิตรหัส 60 คณะไดจัดสํารับวิชาไวให
แลวหากนิสิตตองการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มก็สามารถดําเนินการไดในชวงเพิ่ม-ลดวิชา)

แนวปฏิบัติของนิสิตกอนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. เปดบัญชีออมทรัพยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (สาขาไหนก็ได)
2. นิสติ มีรหัส Buasri ID และ Password (นิสิตสามารถดูรูปแบบการกําหนดรหัส Buasri ID และ
Password ไดดวยตนเองที่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในคูมือการเรียนระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2560 หรือทาง INTERNET โดยกดเมนูนิสิตปจจุบัน และคูมือการเรียน ระดับปริญญาตรี
หากมีปญหาเกี่ยวกับรหัส Buasri ID ติดตอไดที่
ประสานมิตร: สวนสงเสริมและบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 โทร. 0-2258-4196,
0-2649-5718, 0-2649-5720 หรือภายใน 15614, 15662
องครักษ:
สวนสงเสริมและบริการการศึกษา อาคารอํานวยการ ชั้น 1 โทร. 0-2649-5715
3. นําเงินเขาบัญชี ใหเพียงพอกับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาทํารายการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
(คาทํารายการ 10 บาท) กอนถึงกําหนดเวลาลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 วัน (นิสิตรหัส 60
ใหดําเนินการในขอนี้ตงั้ แตภาคเรียนที่ 2 เปนตนไป เนื่องจากภาคเรียนแรกนิสิตไดชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาแลวตอนรายงานตัวเขาเปนนิสิตใหม)
4. ศึกษาแผนการเรียนตามหลักสูตร และพบอาจารยที่ปรึกษา แลวดําเนินการลงทะเบียนตามวัน – เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในปฏิทินการศึกษา

หากมีปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนใหดําเนินการดังนี้ :1. นิสิตที่ไมสามารถลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหรือรายวิชาเรียนยังไมครบ
ตามที่ตองการ ในชวงที่ 1 ใหดําเนินการในชวงที่ 2 (ชวงเพิ่ม-ลดวิชา) หากในชวงที่ 2 ไมสามารถชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาไดอีกนิสิตจะตองเสียคาปรับวันละ 30 บาท โดยซื้อเปนแคชเชียรเช็ค ติดตอรับ
ทบ. 5 ที่สว นสงเสริมและบริการการศึกษาและไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่สวนการคลัง
2. รายวิชาทีจ่ ํากัดจํานวนรับไว เต็ม ใหนสิ ิตไปแจงอาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการทําบันทึกขอความเสนอ
คณบดีลงนามอนุมัติสง ถึงผูอํานวยการสวนสงเสริมและบริการการศึกษา เพื่อขอขยายจํานวนรับตอไป
(หลังขยายจํานวนรับแลวนิสิตตองทํารายการเพิม่ -ลดวิชาดวยตนเองอีกครั้งในสัปดาหเพิม่ -ลด ทาง
INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
3. มีรายวิชาที่เวลาเรียนซ้ํา หรือรหัสสอบซ้ํา และอาจารยผูสอนประสงคจะแกไขใหจัดทําบันทึกขอความ
จากภาควิชาเสนอคณบดีลงนามอนุมัติสง ถึงผูอํานวยการสวนสงเสริมและบริการการศึกษา
4. หากนิสิตประสงคจะขอลงทะเบียนเรียนหนวยกิตเกินกําหนด (ตามขอบังคับ 22 หนวยกิต) ใหนิสิตขอ
คํารองทั่วไปที่สวนสงเสริมและบริการการศึกษา กรอกขอมูลและเสนออาจารยทปี่ รึกษา และคณบดีที่นิสิต
สังกัดเพื่ออนุมัติตอไป(โปรดดูกําหนดวันในปฏิทนิ การศึกษาประจําปการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
5. หากมีปญหาอืน่ ๆ ใหติดตอ ประสานมิตร: สวนสงเสริมและบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
ชัน้ 1 โทร. 0-2258-4196, 0-2649-5718, 0-2649-5720 หรือภายใน 15614, 15662
องครักษ: สวนสงเสริมและบริการการศึกษา อาคารอํานวยการ ชั้น 1 โทร. 0-2649-5715 หรือ 0-2649-5000
ตอ 21032

คําแนะนําการลงทะเบียนทาง INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นิสิตวางแผนการเรียน และกรอกแบบฟอรมวางแผนการลงทะเบียนเรียนใหเรียบรอยกอนลงทะเบียนเรียน
ทาง INTERNET โดยตอง ตรวจสอบวัน/เวลาเรียน, รหัสสอบกอนลงทะเบียนเรียน ซึ่งวัน/เวลาเรียนและ
รหัสสอบจะตองไมซ้ําซอนกัน (วิธีการตรวจสอบตารางสอนดูไดที่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET)
สําหรับวิชาเลือกใหมีวิชาเลือกมากกวาที่จะลงทะเบียนจริง เพื่อเปนทางเลือกในกรณีที่ วิชานั้นเต็ม
(Section Full) หรือเวลาเรียน/รหัสสอบซ้ํา
2. นิสิตนําเงินเขาบัญชีออมทรัพยใหเพียงพอกับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมการใชบริการกอนที่จะ
ทํารายการลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 1 วัน ยกเวนนิสิตไดรับทุนตางๆ ที่สวนสงเสริมและบริการการศึกษา
รับทราบใหเพียงพอกับคาธรรมเนียมการใชบริการ (ปกติธนาคารจะหักเงินคาธรรมเนียมประจําป 100 บาทอัตโนมัต)ิ
3. นิสิตที่คณะไดจัดสํารับวิชาไวใหแลวก็ตองลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET เพื่อยืนยันหรือยกเลิกรายวิชา
และสามารถเพิ่มรายวิชาอื่นๆ ที่ไดรับอนุมัติแลวไดอีก และยืนยันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
4. เมื่อนิสิตทํารายการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียบรอยแลว และยืนยันการชําระเงิน ธนาคารจะทําการโอนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาและตัดคาธรรมเนียมการทํารายการ 10 บาท (คาธรรมเนียมการศึกษา + 10) จาก
บัญชี ของนิสิตเปนการสิน้ สุดการลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนิสิตที่ทํารายการสําเร็จและยืนยันการชําระเงินเทานั้น)
5. นิสิตกองทุนกูยมื เพื่อการศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากสวนกิจการนิสิตแลวและนิสิตทุนอืน่ ๆ ที่นิสติ ไมตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาเองใหทํารายการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทาง INTERNETแตไมตองยืนยันการชําระเงิน
6. ในสัปดาหเพิ่ม-ลดรายวิชา นิสิตที่ประสงคจะเพิม่ -ลดรายวิชา ใหไปลงชื่อเพื่อขออนุมัติกับอาจารยผูสอนและ
แจงอาจารยที่ปรึกษากอนลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
7. นิสิตจะตองตรวจสอบรายวิชาทุกครั้งวาถูกตอง ครบถวน สมบูรณหรือไม หลังยืนยันสงขอมูลในชวง
เพิ่ม –ลดรายวิชาทาง INTERNET เมนูผลการลงทะเบียน
8. นิสิตทีท่ ํารายการสําเร็จและยืนยันชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ขอรับ ทบ.6 (ใบเสร็จรับเงิน) ไดที่
สวนการคลัง อาคารสํานักงานอธิการบดี ชัน้ 2 (วันทําการถัดไปตั้งแตเวลา 08.30 น. – 18.00 น. )
โทร. 0-2260-3016 หรือ 0-2649-5000 ตอ 15629, 15607
สําหรับนิสิตองครักษ รับที่สวนการคลัง อาคารอํานวยการ ชัน้ 1 โทร. 0-2649-5000 ตอ 21035
------------------------------------

ขั้นตอนการเพิ่ม-ลดวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเพิ่ม-ลดรายวิชาสามารถดําเนินการเพิ่ม-ลดรายวิชาไดในวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในปฏิทินการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ไปลงชื่อเพื่อขออนุมัติกับอาจารยผูสอนแตละรายวิชาและแจงอาจารยทปี่ รึกษาทราบ
2. ดําเนินการเพิ่ม - ลดวิชาทาง INTERNET (หากนิสิตดําเนินการเพิม่ – ลดวิชากอนที่ไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอน เมื่อเขาชั้นเรียนหากอาจารยผูสอนไมรับนิสิตจะตองดําเนินการของดเรียนในภายหลัง)
3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดทหี่ นาจอผลการลงทะเบียน
4. พิมพ ทบ.5 (ใบสรุปรายวิชาลงทะเบียนเรียน) ไวเปนหลักฐานการลงทะเบียนเรียน

----------------------------

คําเตือน
1. โปรดลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในชวงวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ทํารายการเพิม่ -ลดวิชาไดตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวน วันสุดทายการยืนยันชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาไดถึงเวลา 23.00 น.)
หากเลยกําหนดเวลาที่กาํ หนด (หลังชวงเพิ่ม-ลดวิชา) นิสิตจะตองเสียคาปรับวันละ 30 บาท
(ไมนับวันหยุดราชการ) โดยซื้อเปนแคชเชียรเช็ค สั่งจายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดตอรับทบ. 5 ที่สว นสงเสริมและบริการการศึกษา และไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ทีก่ ารคลัง
องครักษ: อาคารอํานวยการ ชั้น 1
ประสานมิตร: อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1
2. หลังจากนิสิตทํารายการลงทะเบียนสําเร็จและยืนยันชําระเงินแลวใหตรวจสอบยอดเงินในบัญชีทุกครั้ง
วาธนาคารไดหักเงินในบัญชีแลวหรือยัง เพื่อปองกันความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียน หรือ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดที่หนาจอผลการ
ลงทะเบียน (หากนิสิตยืนยันชําระเงินและธนาคารหักเงินในบัญชีสาํ เร็จแลวระบบจะแสดงยอดเงิน
ที่ชําระแลวอัตโนมัติ ที่หนาจอลงทะเบียนเรียน)
3. นิสิตหลักสูตร กศ.บ. 5 ป ในชั้นปที่ 5 (ชัน้ ปสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา) ภาคการศึกษาตนและภาค
การศึกปลาย นิสิตจะลงทะเบียนเรียนไดเฉพาะวิชาฝกสอนเทานัน้ ไมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
อื่นๆ ได เนื่องจากมีผลตอการขอใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภา (เปนขอกําหนดของคุรุสภา)
--------------------------------------

แบบฟอรมวางแผนการลงทะเบียนเรียน
(สําหรับนิสิตที่คณะไมไดจัดสํารับให และจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง)
ภาคเรียนที่……… ปการศึกษา…………………
ชื่อ-สกุล………………………………………………………. เลขประจําตัว……………………………………………
คณะ………………………………………………………….. สาขาวิชา….…………………………………………….
(กรุณาเก็บไวตรวจสอบกับผลการลงทะเบียน)
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