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ประจำปการศึกษา 2564



 

 

 

 



การตรวจสอบรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรหัสประจ าตัวนักศึกษาผ่าน Website : 

https://reg.psu.ac.th/newstudentpsu/  

 

โดยกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แล้วคลิก ค้นหา ระบบจะแสดงรหัสประจ าตัวนักศึกษาและข้อมูล

ข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น  

 

 

https://reg.psu.ac.th/newstudentpsu/


ระบบข้อมูลพื้นฐานนักคึกษาใหม่ 

 

 ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ เป็นระบบทีใ่ช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน อัปโหลดเอกสารรายงาน
ตัวและรายงานตัวออนไลน์ ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยข้อมูลพ้ืนฐานที่ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาบันทึกผ่านระบบจะใช้ในการออกหนังสือส าคัญทางการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยการใช้งานระบบโดยภาพรวม จะแบ่งเป็น 2 กระบวน ดังนี้ 

1. การเตรียมข้อมูลส าหรับการรายงานตัวนักศึกษา ประกอบด้วยการกรอกข้อมูลพ้ืนฐานนักศึกษา 
ใหม่และการอัปโหลดเอกสารการรายงานตัว  

2. การรายงานตัวนักศึกษารูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย การกรอกข้อมูลแบบสอบถามส าหรับ              
นักศึกษาใหม่ และรายงานตัวออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
 

การเข้าใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่  (สน.1-2) 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถใช้งานได้ผ่าน Web Site: http://www.psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2 โดยใช้
รหัสประจ าตัวนักศึกษาเข้าระบบรหัสผ่าน เป็น PSU PASSPORT “ในการเข้าระบบครั้งแรก PSU 
PASSPORT เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน” 

 
  
   เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานระบบจะแสดง ข้อตกลงและความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 



   
 
 
 

การเตรียมข้อมูลส าหรับการรายงานตัวนักศึกษา 

 เป็นการข้อมูลพื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ประกอบด้วยการกรอกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่และการ

อัปโหลดเอกสารการรายงานตัวโดย เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยินยอม ข้อตกลงและความยินยอมให้เก็บรวบรวม 

ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบจะแสดงรายละเอียดการใช้

งานระบบประกอบด้วย 
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          จะแสดงข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน คณะที่นักศึกษาสังกัต และรูปถ่ายนักศึกษา

 และปุ่มออกจากระบบ โดยข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน คณะที่นักศึกษาสังกัต         

เป็นข้อมูลที่ได้จากการรับสมัครเข้าศึกษา หากข้อมูลดังกล่าวมีข้อผิดพลาดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดต่องาน

ทะเบียนวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัต เพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูลก่อนด าเนินการกรอกข้อมูลอ่ืนๆ ส าหรับรูปถ่าย

ประจ าตัวนักศึกษาจะแสดงรูปนักศึกษาเมื่อนักศึกษาด าเนินการอัปโหลดเอกสารผ่านเมนู อัปโหลดเอกสาร 

         แถบแสดงความก้าวหน้า 
 

        ส่วนแสดงเมนูส าหรับใช้งาน ประกอบด้วย เมนูบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เมนูอัปโหลดเอกสาร เมนูกรอก         
        แบบสอบถาม เมนูรายงานตัวออนไลน์ 
 

เมนูบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 

ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา (สน.1-2) เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการ
ออกหนังสือรับรองทางการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเช่น ข้อมูลนักศึกษา, สถานที่ติดต่อ, 
ข้อมูลบิดา, ข้อมูลมารดา, ข้อมูลผู้ปกครอง และข้อมูลผู้อุปการะ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ได้ผ่านเมนู บันทึกข้อมูลพื้นฐาน 

 

1 

2 

3 



 
โดยเมนูบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานจะประกอบด้วย ข้อมูลนักศึกษา สถานที่ติดต่อ ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา  ข้อมูล
ผู้ปกครอง ข้อมูลผู้อุปการะ  ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  



การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  

 
การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคลิกเลือกเมนูและกรอกข้อมูล โดยข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * เป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอกหากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ในบางเมนูจะมีข้อความ ไม่ประสงค์ที่
จะกรอกข้อมูล หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท าเครื่องหมายในช่อง                            ระบบจะท าการข้ามเมนูดัง
กล่าง ทั้งนี้ การไม่ประสงค์ที่จะกรอกข้อมูลอาจจะจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบอ่ืน ๆ   เมื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนในแต่ละหน้าคลิก                                 เพ่ือบันทึกข้อมูลดังกล่าว                
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แถบแสดงความก้าวหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงความก้าวหน้าเป็น % 
                                                                           เมื่อบันทึกครบทุกเมนูแถบแสดงความก้าวหน้า
จะเป็น 100 % 
  
  



ข้อมูลนักศึกษา เป็นข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ของนักศึกษาและข้อมูลที่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องใช้ ดังนี้ 
หน้า 1  ประกอบด้วยข้อมูล รหัสบัตรประชาชน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล วันที่บัตรประชาชนหมดอายุ ชื่อ-
สกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานภาพสมรส ชื่อ-สกุลผู้สมรส  

 
  

  



หน้า 2 ประกอบด้วยข้อมูล ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษา ชื่อปริญญาที่ได้รับก่อนเข้าศึกษา สถานศึกษาก่อน
เข้าศึกษา ปีที่จบการศึกษา GPA 

 
หมายเหตุ  

1. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเลือกระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ระบบจะไม่บังคับ
ให้กรอกข้อมูลชื่อปริญญาที่ได้รับก่อนเข้าศึกษา  

2. สถานศึกษาก่อนเข้าศึกษา ให้บันทึกตามข้อมูลจริงตามใบแสดงคุณวุฒิ 
การเลือกสถานศึกษาก่อนเข้าศึกษา ระบบจะกรอกข้อมูลจาก ประเทศ 
> จังหวัด > อ าเภอ ที่สถานศึกษาจัดตั้ง กรณีไม่มีชื่อสถานศึกษาก่อน
เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องท าเครื่องหมายหน้าช่องสถานศึกษาอ่ืน 
ๆ และเพ่ิมชื่อสถานศึกษานั้นและคลิก ด าเนินการต่อ 
 

  



  

 

 



สถานที่ติดต่อ ประกอบด้วยข้อมูล จังหวัด บ้านเลขที่ (ตามทะเบียนบ้าน) หมู่ที ่ตรอก ซอย ถนน หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ E-mail address   

 
 
 
 
 
  



ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลผู้อุปการะ จะมี 2 หัวข้อหลัก ดังนี้  
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลสถานภาพ สัญชาติ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล 
อาชีพ สถานที่ท างาน ต าแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อปี  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อมูลที่อยู่ ประกอบด้วยข้อมูล ประเทศ จังหวัด บ้านเลขที่ (ตามทะเบียนบ้าน) หมู่ที ่ตรอก/ซอย ถนน 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ E-mail address 

 
  



 
ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จะมี 2 หัวข้อหลัก ดังนี้  
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลที่อยู่ ประกอบด้วยข้อมูล ประเทศ จังหวัด บ้านเลขที่ (ตามทะเบียนบ้าน) หมู่ที ่ตรอก/ซอย ถนน 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ E-mail address 

 



เมนูอัปโหลดเอกสาร 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถอัปโหลดเอกสารรายงานตัวได้ผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา เมนู อัปโหลด

เอกสาร โดยระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารที่ต้องอัปโหลดและเอกสารเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) โดย เอกสารที่ต้อง

อัปโหลด จะเป็นเอกสารที่มีผลต่อการรายงานตัวเข้าศึกษา หากเอกสารดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวได้ รายละเอียดไฟล์เป็นไปตามค าแนะน าในการอัปโหลดเอกสาร ประจ าปี

การศึกษา 2564 : https://bit.ly/32yeJZH ขั้นตอนในการอัปโหลดเอกสารด าเนินการ ดังนี้ 

 
  

https://bit.ly/32yeJZH


ขั้นตอนการอัปโหลดเอกสาร 

1. คลิกเลือกเอกสารที่จะด าเนินการอัปโหลด 
2. ระบบจะแสดงรายละเอียดเมนูอัปโหลดเอกสาร  

 
 

3. คลิก                   เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่จะด าเนินการอัปโหลดเข้าระบบ 
4. หลังด าเนินการเลือกไฟล์ระบบคลิก                        เพ่ืออัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบ 

 
5. หลังอัปโหลดเอกสารเข้าระบบประมาณ 2 วันท าการ ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารผ่าน        

E-mail ที่ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกผ่านเมนูข้อมูลพ้ืนฐาน หรือตรวจสอบได้ผ่านระบบข้อมูลพ้ืนฐาน
นักศึกษา กรณี เอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแก้ไขไฟล์ตามค าแนะน าใน E-mail 
และอัปโหลดไฟล์เอกสารใหม่ผ่านระบบอัปโหลดเอกสาร เมื่อเอกสารทุกฉบับผ่านการตรวจสอบผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้ตามวัน – เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



  



รายละเอียดและรูปแบบไฟล์เอกสารส าหรับอัปโหลดผ่านระบบ 

ไฟลร์ูปนักศึกษา ที่ถูกต้องและใช้ในการน าเข้าระบบขนาดของรูปถ่ายที่ใช้ในการน าเข้าข้อมูลต้อง ขนาดความ

กว้าง สูง ประมาณ240 x 320 pixels ขนาดไม่เกิน 1 MB และนามสกุล .jpg 

ระดับปริญญาตรี เป็นภาพสี หน้าตรง แต่งกายด้วยเครื่องแบบมหาวิทยาลัย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  

นักศึกษาหญิง ที่สวมผาคลุมศีรษะใหสวมผ้าคลุมศีรษะสีขาว 

 

 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา รูปถายสี หนาตรง สวมเสื้อสูทสีด าหรือสีเทาหรือสีกรมทา ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา 

นักศึกษาหญิง ที่สวมผาคลุมศีรษะใหสวมผ้าคลุมศีรษะสีขาวหรือสีเดียวกับสูท 

 

 

 

 

ไฟลบ์ัตรประจ าตัวประชาชน สแกนภาพเฉพาะหน้าแรกของบัตรประจ าตัวประชาชน โดยขนาดความกว้าง 

สูง ประมาณ 640 x 398 pixels ขนาดไม่เกิน 1 MB และนามสกุล .jpg 



 

ใบประมวลผลการศึกษา ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ระบุวันส าเร็จการศึกษา สแกนไฟล์ทั้งด้านหน้าและหลัง กรณีที่

ไฟล์มีมากกว่า 1 ไฟล์ต้องรวมไฟล์ให้เป็น 1 ไฟล์ ก่อนน าเข้าระบบ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และนามสกุล .PDF 

ส าหรับ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีชื่อ – สกุล ในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ตรงกับใบประมวลผลการศึกษาให้แนบ

ไฟล์หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อรวมกับใบประมวลผลการศึกษา 

แบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิ (ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี) 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิ เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบคุณวุฒิ จากระบบ
ตรวจสอบรหัสประจ าตัวนักศึกษาใหม่  Web Site: https://reg.psu.ac.th/newstudentpsu/ โดยน า
เอกสารดังกล่าวยื่นให้สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษารับรองการส าเร็จการศึกษาและอัปโหลดผ่านระบบ
อัปโหลดเอกสาร https://psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/. 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิ 
 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Web Site: https://reg.psu.ac.th/newstudentpsu/ ตาม
ช่วงเวลาในการเตรียมข้อมูลและเอกสารการรายงานตัว ดังนี้ 

1. เมื่อเข้า Web Site ดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ระบบจะแสดง
เมนู พิมพ์แบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

https://psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/
https://reg.psu.ac.th/newstudentpsu/
https://reg.psu.ac.th/newstudentpsu/


 
2. คลิกเมนู พิมพ์แบบฟอร์มรับรอง

คุณวุฒิผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบจะ

แสดงหน้าจอแบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิ 

 

3. คลิก          เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มเลือกรูปแบบไฟล์เป็น PDF 

ก่อนสั่งพิมพ์ 

 

4. คลิก                            ระบบจะ

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มรับรองคุณวุฒิผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 



5. น าแบบฟอร์มดังกล่าวให้สถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษารับรอง 

6. หลังสถานศึกษารับรองเอกสารสแกนไฟล์เอกสารและอัปโหลดผ่านระบบ 

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี) 

เอกสารดังกล่าว จะไม่มีการตรวจสอบผ่านระบบคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าว กรณีท่ีไฟล์มี

มากกว่า 1 ไฟล์ต้องรวมไฟล์ให้เป็น 1 ไฟล์ ก่อนน าเข้าระบบ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และนามสกุล .PDF 

  



การรายงานตัวนักศึกษารูปแบบออนไลน์  

เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานและผ่านการตรวจสอบเอกสารรายงานตัวแล้วจะสามารถ

ด าเนินการรายงานตัวผ่านระบบได้โดย 

 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกแบบสอบถามการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านเมนู กรอกแบบสอบถาม  

  
2. คลิก                       เพ่ือเข้าสู่แบบสอบถาม 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลแบบสอบถาม  



 
 

 

 

 

 

 

 

4. เมื่อด าเนินการกรอกแบบสอบถามแล้วเสร็จจะสามารถรายงานตัวได้ผ่านเมนู รายงานตัวออนไลน์  

  

5. เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเมนูดังกล่าว สามารถยืนยันการรายงานตัวได้โดย คลิก 

 

หน้าแบบสอบถามผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาต้องกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ถูกต้อง 

หากรหัสประจ าตัวนักศึกษาไม่ถูกต้องจะมีผลต่อการรายงานตัวนักศึกษา 



 
6. หลังรายงานตัวเสร็จสมบูรณ์จะมี E-mail แจ้งผลการรายงานตัวไปยัง E-mail ที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

บันทึกผ่านเมนูข้อมูลพื้นฐานและแถบแสดงความก้าวหน้าจะแสดงเป็นสีเขียว 

 
 

  



การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยลงทะเบียนเรียนผ่าน 

Website : http://sis.psu.ac.th/  โดยใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษาและ PSU Passport ในการเข้าระบบ           

ทั้งนี้ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนได้ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน 2 วันท าการ 

 ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่ 

การใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา SIS 

1. กดปุ่ม Sign In เพ่ือเข้าระบบ 

 
2. ใส่ Username  และ Password ของ PSU Passport เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

http://sis.psu.ac.th/


 
 

 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูต่าง ๆในระบบ โดยเมนูที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนประกอบด้วย 2 เมนู 

คือ  

- เมนูบริการด้านการเงิน ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน เช่น การจัดท า Bill 

Payment ส าหรับช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ,ตรวจสอบข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา   

- เมนูลงทะเบียนเรียน ใช้ส าหรับลงทะเบียนเรียน เพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา 

 

Username เป็นรหัสนักศึกษา 
Password เป็น PASSPORT   

 ในการเข้าระบบคร้ังแรก                  
PSU PASSPORT   

เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 



 

  



การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1. เลือกเมนู บริการด้านการเงิน เลือกเมนู Payment เพ่ือช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ 

การลงทะเบียนเรียน 

 
2. เลือกภาคและปีการศึกษาที่ต้องการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในภาคการศึกษาแรก

นักศึกษาใหม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยระบบ Bill Payment เท่านั้น คลิก ตกลง

 

  



 

 

 

3. ระบบจะแสดงใบ Bill Payment เพ่ือน าไปช าระเงินได้ตามช่องทางที่ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  

1. สามารถตรวจสอบได้ผ่านเมนู รายละเอียดการช าระเงิน หรือ Transaction  

 
 

2. เลือกภาคการศึกษาและปีการศึกษาเพ่ือตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ระบบจะแสดงผลการ

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิน 2 วันท าการแล้วระบบไม่

แสดงข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดการช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จากกองคลัง http://www.fn.psu.ac.th/ 

 



 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียน 

1. การลงทะเบียนเรียนเลือกเมนู ลงทะเบียนเรียน 

 
 

 

2. เลือกภาคและปีการศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง และกดปุ่ม Next 



 
 

 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาแรก ระบบจะแสดงรายวิชาบังคับที่นักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาและนักศึกษาต้องกดปุ่ม Confirm เพ่ือด าเนินการยืนยันการ

ลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยก่อน 



 

  



รายวิชาจะมาปรากฏในส่วนของรายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้วและระบบจะแสดง

ข้อความ การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
3. หากต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมให้กดปุ่ม Add New Subject เพ่ือค้นหาและเลือก

รายวิชา 

4. หน้าจอค้นหารายวิชา ให้กรอกรหัสวิชา และกดปุ่ม Search เพ่ือค้นหารายวิชา ข้อมูลรายวิชาจะ

ปรากฏ หากต้องการลงทะเบียนเรียนให้กดปุ่ม Select เพ่ือเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียน 



 
 

 

5. เมื่อเลือกรายวิชาแล้ว จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่เลือก ซึ่งเราสามารถด าเนินการ

ได ้

- เลือกตอนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 

- เปลี่ยนแปลงประเภทรายวิชา โดยทั่วไปรายวิชาจะเป็นประเภท C-Credit  

รายละเอียดประเภทรายวิชาศึกษาได้จากหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

เมื่อระบุตอนและประเภทวิชาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Add Registration เพ่ือเลือก

รายวิชาดังกล่าวลงทะเบียนเรียน 

 

  



6. รายวิชาที่เลือกจะปรากฏใน รายวิชาที่รอการยืนยันการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องกดปุ่ม 

Confirm เพ่ือยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อน และระบบจะถามการยืนยันอีกครั้ง คลิก ตกลง ดังภาพ  

 
 

 

 

 

 

  



7. รายวิชาจะมาปรากฏในส่วนของรายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้วและระบบจะแสดง

ข้อความ การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

 

  



การถอนรายวิชา 

การถอนรายวิชามี 2 ช่วง เวลาคือ ถอนรายวิชาไม่บันทึกสัญลักษณ์ W และถอนรายวิชาโดยบันทึก

สัญลักษณ์ W  ช่วงเวลาในการถอนรายวิชาเป็นไปตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยมีขั้นตอนการถอนรายวิชาดังนี้ 

1. เมื่อนักศึกษาต้องถอนการลงทะเบียนเรียนให้เลือกเมนู ลงทะเบียนเรียน  

 

2. เลือกภาคและปีการศึกษาท่ีจะถอนรายวิชาให้ถูกต้อง และกดปุ่ม Next 

 
 



3. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียนเรียน หากต้องการถอนรายวิชาให้กดปุ่ม Withdraw เพ่ือ

ถอนรายวิชา 

 
4. หน้าจอรายละเอียดวิชาที่ถอนจะปรากฏ หากต้องการถอนรายวิชาดังกล่าวให้กดปุ่ม Withdraw เพ่ือ

เลือกถอนรายวิชา และระบบจะถามการยืนยันอีกครั้ง 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

5. รายวิชาที่ถอนจะปรากฏใน รายวิชาที่รอการยืนยันการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องกดปุ่ม Confirm 

เพ่ือยืนยันการถอนรายวิชาก่อน และระบบจะถามการยืนยันอีกครั้ง คลิก ตกลง ดังภาพ 

 
 

6. รายวิชาที่ถอนจะถูกถอนออกจากระบบ 

 

 

 

  



การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 

1. เข้าเมนูหลัก และเลือกเมนู ผลการลงทะเบียนเรียน 

 
2. เลือกภาคและปีการศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบ คลิก ปุ่มแสดงผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดง

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคและปีการศึกษาท่ีเลือกดู ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  

 
 

หมายเหตุ การเรียนในรายวิชานั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย 

หากนักศึกษาเข้าเรียนและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวจะถือว่าการเรียนรายวิชานั้นโมฆะ 

  



ขั้นตอนการท าบัตรนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาทุกคนต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (PSU ATM ID CARD) เพ่ือใช้บริการในหน่วยงาน ที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ เช่น หอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และใช้เป็นบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 
ส าหรับ นักศึกษาที่มีบัญชีและ APP SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์และเป็นชื่อของ

นักศึกษาเองสามารถข้ามมาขั้นตอนที่ 3 ได้เลยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศหรือเปิดบัญชี

แบบออนไลน์ ส าหรับผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้ 

 
  



 ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดแอป SCB EASY 

 

  



ขั้นตอนที่ 3 ขอออกบัตรนักศึกษาผ่านแอป SCB EASY  

เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่สามารถขอบัตรได้ในวันหลังกล่าวต้อง

รายงานตัวเป็นนักศึกษาก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 



 

  



ขั้นตอนที่ 4 การเปิดใช้บัตรเดบิตนักศึกษาผ่านแอป SCB EASY



 
 

 

  



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและค าถามที่พบบ่อย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ดูแลข้อมูลด้าน 
o รหัสประจ าตัวนักศึกษา    o การกรอกข้อมูล สน. 1-2    o การอัปโหลดเอกสาร 
o การรายงานตัวนักศึกษา o การลงทะเบียนเรียน  

          ติดต่อ 
          Tel: 0 7428 9260-64 
          Facebook : https://www.facebook.com/RegistraPSU 
          Website : http://reg.psu.ac.th 
 

2. ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ดูแลข้อมูลด้าน 
o รับนักศึกษาปริญญาตรี 

          ติดต่อ 
          Tel: 074289255 - 58 
          Facebook : https://goo.gl/qSmzHv 
          Website : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php 
 

3. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูแลข้อมูลด้าน 
o การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

          ติดต่อ 
          Tel: 074282201 -  5 
          Facebook : https://www.facebook.com/StudentAffairs.PSU 
          Website : https://student.psu.ac.th/web/home 
o ทุนการศึกษา กยศ.-กรอ.  

          ติดต่อ 
          Tel: 074282203 
          Facebook : https://www.facebook.com/psustl.hatyai 
          Website : https://studentloan.psu.ac.th/home 
o หอพักนักศึกษา 

          ติดต่อ 
          Tel: 074282681 หรือ 074282212 
          Facebook : https://www.facebook.com/dormpsuhatyai/ 
          Website : https://dorm.psu.ac.th/system/ 



4. บัณฑิตวิทยาลัย ดูแลข้อมูลด้าน 
o การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา o ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
o รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

          ติดต่อ 
          Tel: 074286988 
          Facebook : https://www.facebook.com/psugradschool/ 
          Website : http://www.grad.psu.ac.th/index.php 
          Line ID : @grad_psu 
 

5. ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ดูแลข้อมูลด้าน 
o ระบบสารสนเทศนักศึกษา SIS, ระบบ สน. 1-2,ระบบ SE-DOC 
o รหัสผ่านนักศึกษา 

          ติดต่อ 
          Tel: 074282124 
          Facebook : https://www.facebook.com/groups/psusis 
          Website : http://www.cc.psu.ac.th/ 
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