การลงทะเบียนเรียนนิสิตรหัส 50-58
นิสิตต้ องลงทะเบียนเรี ยนตามวัน – เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดในปฏิทินการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 นิสิตรหัส 50-58 ลงทะเบียนเรี ยนและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง INTERNET
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th (นิสิตรหัส 58 คณะได้ จดั สารับวิชาไว้ ให้
แล้ วหากนิสิตต้ องการลงทะเบียนเรี ยนวิชาเพิ่มก็สามารถดาเนินการได้ ในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา)

แนวปฏิบัตขิ องนิสิตก่อนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. เปิ ดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (สาขาไหนก็ได้ )
2. นิสติ มีรหัส Buasri ID และ Password (นิสิตสามารถดูรูปแบบการกาหนดรหัส Buasri ID และ
Password ได้ ด้วยตนเองที่ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเรี ยนในคูม่ ือการเรี ยนระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2558 หรื อทาง INTERNET โดยกดเมนูนิสิตปั จจุบนั และคูม่ ือการเรี ยน ระดับปริญญาตรี
หากมีปัญหาเกี่ยวกับรหัส Buasri ID ติดต่อได้ ที่
ประสานมิตร: กองบริการการศึกษา อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน้ 1 โทร. 0-2258-4196,
0-2649-5718, 0-2649-5720 หรื อภายใน 15614, 15662
องครักษ์ :
กองบริการการศึกษา อาคารอานวยการ ชัน้ 1 โทร. 0-2649-5715
3. นาเงินเข้ าบัญชี ให้ เพียงพอกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าทารายการลงทะเบียนเรี ยนทาง INTERNET
(ค่าทารายการ 10 บาท) ก่ อนถึงกาหนดเวลาลงทะเบียนเรียนอย่ างน้ อย 1 วัน (นิสิตรหัส 58 ให้
ดาเนินการในข้ อนี ้ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 2 เป็ นต้ นไป เนื่องจากภาคเรี ยนแรกนิสิตได้ ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ วตอนรายงานตัวเข้ าเป็ นนิสิตใหม่)
4. ศึกษาแผนการเรี ยนตามหลักสูตร และพบอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ วดาเนินการลงทะเบียนตามวัน – เวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในปฏิทินการศึกษา

หากมีปัญหาต่ าง ๆ เกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียนให้ ดาเนินการดังนี้ :1. นิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนหรื อชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรื อรายวิชาเรี ยนยังไม่ครบ
ตามที่ต้องการ ในช่วงที่ 1 ให้ ดาเนินการในช่วงที่ 2 (ช่วงเพิ่ม-ลดวิชา) หากในช่วงที่ 2 ไม่สามารถชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ อีกนิสิตจะต้ องเสียค่าปรับวันละ 30 บาท โดยซื ้อเป็ นแคชเชียร์ เช็ค ติดต่อรับ
ทบ. 5 ที่กองบริการการศึกษาและไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กองคลัง
2. รายวิชาที่จากัดจานวนรับไว้ เต็ม ให้ นิสิตไปแจ้ งอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อดาเนินการทาบันทึกข้ อความเสนอ
คณบดีลงนามอนุมตั สิ ง่ ถึงผู้อานวยการกองบริการการศึกษา เพื่อขอขยายจานวนรับต่อไป (หลังขยาย
จานวนรับแล้ วนิสิตต้ องทารายการเพิ่ม-ลดวิชาด้ วยตนเองอีกครัง้ ในสัปดาห์เพิ่ม-ลด ทาง INTERNET ของ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ)
3. มีรายวิชาที่เวลาเรี ยนซ ้า หรื อรหัสสอบซ ้า และอาจารย์ผ้ สู อนประสงค์จะแก้ ไขให้ จดั ทาบันทึกข้ อความ
จากภาควิชาเสนอคณบดีลงนามอนุมตั สิ ง่ ถึงผู้อานวยการกองบริ การการศึกษา
4. หากนิสิตประสงค์จะขอลงทะเบียนเรี ยนหน่วยกิตเกินกาหนด (นิสิตภาคปกติ 22 หน่วยกิต) ให้ นิสิตขอ
คาร้ องทัว่ ไปที่กองบริการการศึกษา กรอกข้ อมูลและเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีที่นิสิตสังกัดเพื่อ
อนุมตั ติ อ่ ไป (โปรดดูกาหนดวันในปฏิทินการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. หากมีปัญหาอื่นๆ ให้ ติดต่อ ประสานมิตร: กองบริการการศึกษา อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน้ 1
โทร. 0-2258-4196, 0-2649-5718, 0-2649-5720 หรื อภายใน 15614, 15662
องครักษ์ : กองบริการการศึกษา อาคารอานวยการ ชัน้ 1 โทร. 0-2649-5715 หรื อ 0-2649-5000 ต่อ 21032

คาแนะนาการลงทะเบียนทาง INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นิสิตวางแผนการเรี ยน และกรอกแบบฟอร์ มวางแผนการลงทะเบียนเรี ยนให้ เรี ยบร้ อยก่อนลงทะเบียนเรี ยน
ทาง INTERNET โดยต้ อง ตรวจสอบวัน/เวลาเรี ยน, รหัสสอบก่อนลงทะเบียนเรี ยน ซึง่ วัน/เวลาเรี ยนและ
รหัสสอบจะต้ องไม่ซ ้าซ้ อนกัน (วิธีการตรวจสอบตารางสอนดูได้ ที่ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเรี ยนทาง INTERNET)
สาหรับวิชาเลือก ให้ มีวิชาเลือกมากกว่าที่จะลงทะเบียนจริง เพื่อเป็ นทางเลือกในกรณีที่ วิชานันเต็
้ ม
(Section Full) หรื อเวลาเรี ยน/รหัสสอบซ ้า
2. นิสิตนาเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์ให้ เพียงพอกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้ บริการก่อน
ที่จะทารายการลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า 1 วัน ยกเว้ นนิสิตได้ รับทุนต่างๆ ที่กองบริการการศึกษารับทราบ
ให้ เพียงพอกับค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ (ปกติธนาคารจะหักเงินค่าธรรมเนียมประจาปี 100 บาทอัตโนมัติ)
3. นิสิตที่คณะได้ จดั สารับวิชาไว้ ให้ แล้ วก็ต้องลงทะเบียนเรี ยนทาง INTERNET เพื่อยืนยันหรื อยกเลิกรายวิชา
และสามารถเพิ่มรายวิชาอื่นๆ ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ วได้ อีก และยืนยันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. เมื่อนิสิตทารายการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเรี ยบร้ อยแล้ ว และยืนยันการชาระเงิน ธนาคารจะทาการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและตัดค่าธรรมเนียมการทารายการ 10 บาท (ค่าธรรมเนียมการศึกษา + 10) จาก
บัญชี ของนิสิตเป็ นการสิ ้นสุดการลงทะเบียนเรี ยน (เฉพาะนิ สิตทีท่ ารายการสาเร็ จและยืนยันการชาระเงิ นเท่านัน้ )
5. นิสิตกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ รับอนุมตั จิ ากฝ่ ายกิจการนิสิตแล้ วและนิสิตทุน อื่นๆ ที่นิสิตไม่ต้องชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเองให้ ทารายการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาทาง INTERNETแต่ไม่ต้องยืนยันการชาระเงิน
6. ในสัปดาห์เพิ่ม-ลดรายวิชา นิสิตที่ประสงค์จะเพิ่ม-ลดรายวิชา ให้ ไปลงชื่อเพื่อขออนุมตั กิ บั อาจารย์ผ้ สู อนและ
แจ้ งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรี ยนทาง INTERNET
7. นิสิตจะต้ องตรวจสอบรายวิชาทุกครัง้ ว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์หรื อไม่ หลังยืนยันส่งข้ อมูลในช่วงเพิ่ม –ลด
รายวิชาทาง INTERNET เมนูผลการลงทะเบียน
8. นิสิตที่ทารายการสาเร็จและยืนยันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ ว ขอรับ ทบ.6 (ใบเสร็จรับเงิน) ได้ ที่
กองคลัง อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน้ 2 (วันทาการถัดไปตังแต่
้ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. )
โทร. 0-2260-3016 หรื อ 0-2649-5000 ต่อ 15629, 15607
สาหรับนิสิตองครักษ์ รับที่กองคลัง อาคารอานวยการ ชัน้ 1 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21035
------------------------------------

ขั้นตอนการเพิม่ -ลดวิชา
นิสิตที่ประสงค์จะเพิ่ม-ลดรายวิชาสามารถดาเนินการเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ในวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในปฏิทินการศึกษา โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ไปลงชื่อเพื่อขออนุมตั กิ บั อาจารย์ผ้ สู อนแต่ละรายวิชาและแจ้ งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
2. ดาเนินการเพิ่ม - ลดวิชาทาง INTERNET (หากนิสิตดาเนินการเพิ่ม – ลดวิชาก่อนที่ได้ รับอนุมตั จิ าก
อาจารย์ผ้ สู อน เมื่อเข้ าชันเรี
้ ยนหากอาจารย์ผ้ สู อนไม่รับนิสิตจะต้ องดาเนินการของดเรี ยนในภายหลัง)
3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ที่หน้ าจอผลการลงทะเบียน
4. พิมพ์ ทบ.5 (ใบสรุปรายวิชาลงทะเบียนเรี ยน) ไว้ เป็ นหลักฐานการลงทะเบียนเรี ยน

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

คาเตือน
1. โปรดลงทะเบียนเรี ยนและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ทารายการเพิ่ม-ลดวิชาได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเว้ น วันสุดท้ ายการยืนยันชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ถึงเวลา 23.00 น.)
หากเลยกาหนดเวลาที่กาหนด (หลังช่ วงเพิ่ม-ลดวิชา) นิสิตจะต้ องเสียค่ าปรับวันละ 30 บาท
(ไม่ นับวันหยุดราชการ) โดยซือ้ เป็ นแคชเชียร์ เช็ค ติดต่ อรับทบ. 5 ที่กองบริการการศึกษา
และไปชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาที่กองคลัง
ประสานมิตร: อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน้ 1
องครักษ์ : อาคารอานวยการ ชัน้ 1
2. หลังจากนิสิตทารายการลงทะเบียนสาเร็จและยืนยันชาระเงินแล้ วให้ ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีทกุ ครัง้
ว่าธนาคารได้ หกั เงินในบัญชีแล้ วหรื อยัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรี ยน หรื อ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและการชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาได้ ท่ หี น้ าจอผลการ
ลงทะเบียน (หากนิสิตยืนยันชาระเงินและธนาคารหักเงินในบัญชีสาเร็จแล้ วระบบจะแสดงยอดเงิน
ที่ชาระแล้ วอัตโนมัติ ที่หน้ าจอลงทะเบียนเรี ยน)
3. นิสิตหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ในชันปี
้ ที่ 5 (ชันปี
้ สุดท้ ายที่จะสาเร็จการศึกษา) ภาคการศึกษาต้ นและภาค
การศึกปลาย นิสิตจะลงทะเบียนเรี ยนได้ เฉพาะวิชาฝึ กสอนเท่านัน้ ไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนวิชา
อื่นๆ ได้ เนื่องจากมีผลต่อการขอใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภา (เป็ นข้ อกาหนดของคุรุสภา) นิสิต
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาฝึ กสอนในภาคการศึกษาต้ นเท่านัน้ ในภาคการศึกษาปลายไม่ต้องลงทะเบียนวิชา
ฝึ กสอนอีก ระบบจะโอนรายวิชาจากภาคการศึกษาต้ นไปในภาคการศึกษาปลายให้ โดยอัตโนมัติ นิสิต
เพียงกดยืนยันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงอย่างเดียว
--------------------------------------

แบบฟอร์ มวางแผนการลงทะเบียนเรียน
(สาหรับนิสติ ที่คณะไม่ได้ จดั สารับให้ และจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนด้ วยตนเอง)
ภาคเรี ยนที่……… ปี การศึกษา…………………
ชื่อ-สกุล………………………………………………………. เลขประจาตัว……………………………………………
คณะ………………………………………………………….. สาขาวิชา….…………………………………………….
(กรุ ณาเก็บไว้ ตรวจสอบกับผลการลงทะเบียน)
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