
 
 
 
 
 
 

 

                    นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนตามวนั – เวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดในปฏิทินการศกึษา  ประจ าปี 
การศกึษา 2565    นิสิตรหสั 58-65   ลงทะเบียนเรยีนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาทาง INTERNET   
ของมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ    https://www.swu.ac.th/student.php   เมน ูระบบบรหิารจดัการ
ประสิทธิภาพการศกึษา (SUPREME 2019)  หรอื  https://supreme.swu.ac.th/portal/index.php  (นิสิต
รหสั 65  คณะไดจ้ดัส ารบัวิชาไวใ้หแ้ลว้หากนิสิตตอ้งการลงทะเบียนเรยีนวชิาเพิ่มก็สามารถด าเนินการไดใ้น   
ช่วงเพิ่ม-ลดวชิา) 
 

 แนวปฏิบัติของนิสิตก่อนการลงทะเบียนเรียนทาง  INTERNET   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
1.    นิสิตเปิดบญัชีธนาคารไทยพานิชย ์ สมคัรบรกิารหกับญัชีอตัโนมตัิส  าหรบัช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา    
      ทาง  INTERNET  ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ (ด าเนินการตามขัน้ตอนค าแนะน า) 
2.    นิสิตมีรหสั  Buasri ID และ   Password   (นิสิตสามารถดรููปแบบการก าหนดรหสั  Buasri ID  และ     
       Password ไดท้ี่  https://www.swu.ac.th/student.php  เมนคููมื่อการเรียน ระดบัปรญิญาตรี   หวัขอ้  
      ขัน้ตอนการลงทะเบียนผ่านINTERNET    หากมีปัญหาเก่ียวกบัรหสั  Buasri ID   ติดตอ่ไดท้ี่   
           ประสานมิตร:  สว่นสง่เสรมิและบรกิารการศกึษา อาคารส านกังานอธิการบดี  ชัน้  1  โทร. 0-2258-4196,   
                                      0-2649-5718,  0-2649-5720  หรอืภายใน  15614, 15662 
           องครักษ:์         สว่นสง่เสรมิและบรกิารการศกึษา อาคารอ านวยการ   ชัน้ 1    โทร. 0-2649-5715    
3.    น าเงนิเข้าบัญช ีใหเ้พียงพอกบัคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ท ารายการลงทะเบียนเรยีนทาง INTERNET 
        (ค่าท ารายการ 10 บาท)   ก่อนถึงก าหนดเวลาลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 วัน       
4.   ศกึษาแผนการเรียนตามหลกัสตูร และพบอาจารยท์ี่ปรกึษา  แลว้ด าเนินการลงทะเบียนตามวนั – เวลาท่ี 
      มหาวิทยาลยัก าหนดในปฏิทินการศกึษา 
 

 
 
 
 

 

การลงทะเบียนเรียนนิสิตรหัส 58-65    
 

 

https://supreme.swu.ac.th/
https://supreme.swu.ac.th/


 

หากมีปัญหาต่าง ๆ  เกีย่วกบัการลงทะเบียนเรียนให้ด าเนินการดงันี ้:- 
 

1.   นิสิตที่ไมส่ามารถลงทะเบียนเรยีนหรอืช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาหรือรายวิชาเรยีนยงัไม่ครบ 
ตามที่ตอ้งการในช่วงที่ 1   ใหด้  าเนินการในช่วงที่ 2 (ชว่งเพิ่ม-ลดวิชา)(ตามปฎิทินการศกึษา)  หากในช่วงที่ 2 
ไม่สามารถช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาได ้   นิสิตจะตอ้งเสียคา่ปรบัวนัละ  30 บาท  ก่อนการช าระเงินฯ
นิสิตจะตอ้งบนัทกึท ารอ้งของอนมุตัิช  าระเงินฯ ภายหลงัก าหนด เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาและคณบดีลงนาม 
โปรดติดต่อคณะที่นิสิตสงักดั  

2.   รายวิชาท่ีจ ากดัจ านวนรบัไว ้เต็ม ใหน้ิสิตไปแจง้อาจารยผ์ูส้อนเพื่อด าเนินการขอขยายจ านวนรบัต่อไป     
       (หลงัขยายจ านวนรบัแลว้นิสิตตอ้งท ารายการเพิ่ม-ลดวิชาดว้ยตนเองอกีครัง้ในสปัดาหเ์พิ่ม-ลด ทาง 
        INTERNET ของมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ) 
3.   มีรายวิชาท่ีเวลาเรียนซ า้ หรอืรหสัสอบซ า้ และอาจารยผ์ูส้อนประสงคจ์ะแกไ้ขตารางสอนใหแ้จง้ผูป้ระสานงาน  
      จดัตารางสอนประจ าคณะเพื่อด าเนินการต่อไป 
4.    หากนิสิตประสงคจ์ะขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด (ตามขอ้บงัคบั  22  หน่วยกิต)  ใหน้ิสิตบนัทกึ   
      ขอลงทะเบียนเรยีนหน่วยกิตเกินก าหนดผ่านระบบใน https://supreme.swu.ac.th/portal/index.php      
      กรอกขอ้มลูรายละเอียดกดบนัทกึสง่ในระบบ ค ารอ้งจะสง่ไปเสนออาจารยท์ี่ปรกึษา และคณบดีที่นิสิตสงักดั 
      เพื่ออนมุตัติ่อไป  (โปรดดกู าหนดวนัในปฏิทินการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2565  ที่มหาวิทยาลยัก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   นิสิตวางแผนการเรียน  และกรอกแบบฟอรม์วางแผนการลงทะเบยีนเรียนใหเ้รียบรอ้ยก่อนลงทะเบียนเรยีน  
      ทาง  INTERNET   โดยตอ้ง  ตรวจสอบวนั/เวลาเรียน, รหสัสอบกอ่นลงทะเบยีนเรียน  ซึง่วนั/เวลาเรยีนและ  
      รหสัสอบจะตอ้งไม่ซ  า้ซอ้นกนั (วิธีการตรวจสอบตารางสอนดไูดท้ี่ขัน้ตอนการลงทะเบียนเรยีนทาง INTERNET) 
      ส าหรบัวิชาเลือกใหมี้วิชาเลือกมากกวา่ที่จะลงทะเบยีนจรงิ  เพ่ือเป็นทางเลือกในกรณีที่  วิชานัน้เต็ม   
      (Section Full)   หรอืเวลาเรียน/รหสัสอบซ า้ 
2.   นิสิตน าเงนิเขา้บญัชีออมทรพัยใ์หเ้พียงพอกบัคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารก่อนที่              
      จะท ารายการลงทะเบียนเรยีนไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั    
3.   นิสิตที่คณะไดจ้ดัส ารบัวิชาไวใ้หแ้ลว้ก็ตอ้งเขา้ไปลงทะเบียนเรยีนทาง  INTERNET  เพื่อยืนยนัหรือยกเลิก           
      รายวิชา และสามารถเพิ่มรายวิชาอื่นๆ ที่ไดร้บัอนมุตัแิลว้ไดอ้ีกในช่วงเพิ่ม-ลดวิชาก่อนยืนยนัช าระเงิน  
      ค่าธรรมเนียมการศกึษา 
4.   เม่ือนิสิตท ารายการลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเรียบรอ้ยแลว้ และยืนยนัการช าระเงิน ธนาคารจะท าการโอนเงิน 
      ค่าธรรมเนียมการศกึษาและตดัค่าธรรมเนียมการท ารายการ  10 บาท (ค่าธรรมเนียมการศกึษา + 10)   จาก          
      บญัชี ของนิสิตเป็นการสิน้สดุการลงทะเบียนเรยีน  (เฉพาะนสิติทีท่  ารายการส าเรจ็และยนืยนัการช าระเงนิเทา่นัน้) 
5.  นิสิตกองทนุกูย้ืมเพ่ือการศกึษาท่ีไดร้บัอนมุตัิจากสว่นกิจการนิสิตแลว้และนิสิตทนุอื่นๆ ท่ีนิสิตไม่ตอ้งช าระเงิน     
     คา่ธรรมเนียมการศกึษาเองใหท้ ารายการลงทะเบียนเรยีนรายวิชาทาง INTERNETแต่ไม่ตอ้งยืนยนัการช าระเงิน  
6.  ในสปัดาหเ์พิ่ม-ลดรายวชิา นิสิตที่ประสงคจ์ะเพิ่ม-ลดรายวิชา  ใหต้ิดตอ่ไปลงชื่อเพื่อขออนมุตัิกบัอาจารยผ์ูส้อน 
      และแจง้อาจารยท์ี่ปรกึษาก่อนลงทะเบยีนเรยีนทาง  INTERNET   
7.  นิสิตจะตอ้งตรวจสอบรายวชิาทกุคร้ังว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณห์รือไม่ หลังกดยนืยนัส่งข้อมูล 
    รายวิชาในช่วงเพิม่ –ลดรายวิชาทาง INTERNET ทีเ่มนูผลการลงทะเบียนและตรวจสอบว่าวชิาที ่
    ลงทะเบยีนเรียนน้ันตรงโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่ทีเ่มนูผลการเรียนคลกิโครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 

 

ค าแนะน าการลงทะเบียนทาง  INTERNET  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 
8.  นิสิตที่ท  ารายการส าเรจ็และยืนยนัช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาแลว้  สามารถพิมพ ์ทบ.6  (ใบเสรจ็รบัเงิน)         
     ไดท้ี่ในระบบ  ด าเนินการดงันี ้

 
 
     สว่นการคลงั  อาคารส านกังานอธิการบดี  ชัน้ 2  (วนัท าการถดัไปตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. )   
     โทร. 0-2260-3016   หรอื  0-2649-5000  ต่อ 15629, 15607    
     ส าหรับนิสิตองครักษ ์  รบัที่สว่นการคลงั อาคารอ านวยการ ชัน้ 1   โทร. 0-2649-5000  ต่อ 21035 



 
 

ค าเตือน 
 

1. โปรดลงทะเบยีนเรยีนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาในชว่งวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด                    
(ท ารายการเพิ่ม-ลดวิชาไดต้ลอด 24 ชั่วโมง  ยกเว้น วนัสดุทา้ยการยืนยนัช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศกึษาไดถ้ึงเวลา 23.00 น.) 

               หากเลยก าหนดเวลาทีก่ าหนด (หลังช่วงเพิม่-ลดวิชา) นิสิตจะต้องเสียค่าปรับวันละ 30 บาท 
               (ไมนั่บวันหยุดราชการ)   ก่อนการช าระเงินฯนิสิตจะตอ้งบนัทกึท ารอ้งของอนมุตัิช  าระเงินฯ   
               ภายหลงัก าหนด เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาและคณบดีลงนาม โปรดติดต่อคณะที่นิสิตสงักดั 

2.  หลงัจากนิสิตท ารายการลงทะเบียนส าเรจ็และยืนยนัช าระเงินแลว้ใหต้รวจสอบยอดเงินในบญัชีทกุครัง้
วา่ธนาคารไดห้กัเงินในบญัชีแลว้หรือยงั เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาดในการลงทะเบยีนเรยีน    หรือ
ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทีห่น้าจอผลการ
ลงทะเบยีน    (หากนิสิตยืนยนัช าระเงินและธนาคารหกัเงินในบญัชีส าเรจ็แลว้ระบบจะแสดงยอดเงนิ
ทีช่ าระแล้วอตัโนมตัิ   ที่หนา้จอลงทะเบยีนเรียน) 

3. นิสิตหลกัสตูร กศ.บ.  ในชัน้ปีสดุทา้ยที่จะส าเรจ็การศกึษา  ภาคการศกึปลาย  นิสติจะลงทะเบียนเรยีน
ไดเ้ฉพาะวิชาฝึกสอนเท่านัน้   ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆ ได ้  เน่ืองจากมีผลต่อการขอใบ
ประกอบวิชาชีพของครุุสภา  (เป็นขอ้ก าหนดของครุุสภา)   

--------------------------------------      
แบบฟอร์มวางแผนการลงทะเบียนเรียน     

 
 (ส าหรบันิสิตที่คณะไม่ไดจ้ดัส ารบัให ้และจะตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง) 

 

ภาคเรียนท่ี………  ปีการศกึษา………………… 
ชื่อ-สกลุ………………………………………………………. เลขประจ าตวั…………………………………………… 
คณะ………………………………………………………….. สาขาวชิา….……………………………………………. 

(กรุณาเก็บไวต้รวจสอบกบัผลการลงทะเบียน) 
ล ำดบัท่ี รหสัวิชำ 

 
ตอนท่ี / 
Section 

วนั/เวลำ 
เรียน 

รหสั
สอบ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 
 
 
 


