
       

 กรณใีบแจง้ยอดการช าระเงนิเป็นศนูย์บาทให้
นักศกึษาพมิพใ์บแจง้ฯเกบ็ไวเ้พื่อน าไปแลกเป็น 

ใบเสรจ็รบัเงนิของมหาวิทยาลยัตามสถานทีแ่ละ 

วนั/เวลา/ที่ไดร้ะบุในใบแจ้งฯเทา่นัน้ 

  

   

ก าหนดการลงทะเบยีนรายวชิาทาง Internet
ภาคการศกึษาที ่ 2 ป ีการศกึษา 2560 

 ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรปีทมุ ขอนแกน่ 
 
  
 ข ั้นตอนที1่ 
 ใหน้ักศึกษาเข ้าระบบ scmskk ที ่ http://scmskk.spu.ac.th/  เลอืกเมน ูลงทะเบยีนเพือ่เลือกและจองรายว ิชาลงทะเบยีน 

         ระหวา่งวนัที ่ 1 - 8  ธันวาคม    2560  เวลา 8.30 - 17.00 น. 
 

 

 
ข ั้นตอนที2่  

นักศกึษาเขา้ระบบยนืย ันการลงทะเบยีนและพิมพ ์ใบแจ ้งการช าระเง ิน 
ระหวา่งวันที ่5-11 มกราคม  2561   เวลา  8.30น. - 16.30 น.  (ปิดระบบ16.30น.) 

***(นกัศกึษาต ้องช าระเงิน/ตามสถานที่/วัน/เวลา/ทีร่ะบใุนใบแจง้ช าระเงนิเท ่านัน้) *** 
 
 
 
 

ข ั้นตอนที3่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข ั้นตอนที4่ 

 
กรณใีบแจ ้งการช าระเงนิ  มยีอดต ้องช าระเพิม่ 

ใหน้กัศ ึกษาเนาใบแจง้ฯไปยืน่ช าระเงนิที่ธนาคารที่ ระบ ุ
ในใบแจ ้งฯ 

ตามว ัน-เวลาท ี่ระบ ุในใบแจง้ฯเท ่านัน้ 
***หากไม่ด าเนินการตามใบแจง้ฯจะถ ือวา่การ 
ลงทะเบยีนเป็นโมฆะ*** 

 
 
 
 
 
 

นักศกึษาน าใบแจ้งการช าระเงนิผา่นธนาคารแลว้ ยื่นแลกใบเสรจ็รบัเงนิของมหาวทิยาลยั 
ที่งานการเงิน  หอ้ง1-108 

ระหวา่งวันที ่ 19 – 29 มกราคม  2561    เวลา  08.30 – 16.30 น. 
และสามารถตรวจสอบความถกูต ้องของรายวชิาทีล่งทะเบยีนช าระเงนิแล้วไดท้ี ่

http://scmskk.spu.ac.th/ -- >  เมนผูลการลงทะเบยีน 

 
 

*** นักศกึษาสามารถใชบ้รกิารคอมพวิเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตไดท้ีห่้องสมดุและศูนยบ์ริการนกัศึกษา (OSS)  
หากนักศกึษามขี้อสงสัยหรือมปีัญหาในการลงทะเบยีนตดิต่อที ่*** 

สำนกังานบริการการศึกษา โทร.043-224119 ตอ่ 209, 220, 221 
สำนกังานทนุการศ ึกษาโทร.043-224111ต่อ 211 
ส านักงานการเงนิ           โทร.043-224119 ต่อ 206

http://scmskk.spu.ac.th/
http://scmskk.spu.ac.th/


 ค าแนะน าในการลงทะเบยีนรายวชิา  
 

 1. ก ่อนลงทะเบียนเรียนท ุกคร ั้ง นักศึกษาควรศ ึกษาข ้อม ูลเก ี่ยวกับข้อบังคับว ่าด้วยการศ ึกษาระด ับปริญญาตรีของ 
 มหาวิทยาลัยศร ีปท ุม 

 2. น ักศึกษาควรปรกึษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออน ุญาตลงทะเบียนรายวิชาตา่งๆทุกคร ั้งทั้งนี้ให ้เป็นไปตามแผนการศ ึกษา 
ของหล ักสูตร/สาขาวิชา 

 3. กรณ ีที่น ักศ ึกษามปี ัญหาในการลงทะเบียน ให ้พบอาจารย ์ที่ปร ึกษา หรือ ศูนย์บริการนักศึกษา (OSS) 

 4. น ักศึกษาชำระเงนิลงทะเบียนเรียบร้อยแล ้ว ต้องแลกใบเสรจ็รับเง ินที่ส านักงานการเงินตามวนัเวลาที่ระบุในใบแจ ้งชำระเง ิน 
 
 การลงทะเบยีนเรยีนทีไ่ม่สมบรูณ ์  

 
 1. น ักศึกษาไม่ปฏ ิบัติตามข้อม ูลที ่ได้แจ ้งไว้ในใบแจ้งการชำระเง ินเช่นไม ่ชำระเงนิตรงตามกำหนดที่ระบุในใบแจ ้งฯ 

 2. ลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน ่วยก ิตเก ินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการศ ึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปท ุมยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นภาคการศึกษา
สุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษา 

 3. ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ผ่านวิชาบังคับก ่อนหรือ ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาบังคับร่วม หรือไม ่ได้ศ ึกษา
รายวิชาทีก่ำหนดให ้เป็นพื ้นฐานความร ู้ทีจ่ะต้องผ่านมาก ่อน 

 4. ลงทะเบียนรายวิชาทีม่ีวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบซ้ าซ ้อนกัน 
 

หมายเหต ุ นกัศกึษาจะต้องชำระเง ินภายในว ันทีม่หาว ิทยาลยักำหนดไวเ้ทา่นัน้หากชำระเงนิเกนิจากวนัที่
มหาว ิทยาลยั ก าหนดมหาวทิยาลยัจะด าเนนิการดังนี ้

1. ยกเลิกการลงทะเบยีนในครั้งนัน้ 
2. นกัศึกษาต ้องมาลงทะเบยีนใหม่ในชว่งลงทะเบยีนลา่ชา้และเส ียค ่าธรรมเนยีมปร ับ 
ตามระเบียบของ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
3.กรณ ีที่มเีงนิคงเหล ือมหาว ิทยาลยัจะด าเนนิการใหเ้ป็นเงนิโอนในระบบมหาว ิทยาลยั เพือ่ใชใ้น 

การลงทะเบยีนในครัง้ถ ัดไป(ยกเวน้ นักศกึษากองทนุกู้ยมืฯ ใชใ้นภาคการศ ึกษาเทา่นัน้) 
 
 แนวปฏบิัตอิืน่ๆ  

1. น ักศึกษาทีม่ ีสิทธ ิ์ลงทะเบียนรายวิชาซึ่งมวีันเวลาสอบซ ้อนกันได้ต้องเป็นน ักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาน ั้น โดยต้องยื่นค าร ้องขออน ุญาตสอบซ้อนก่อนการลงทะเบียน7วันท าการ 

2. น ักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาอน ุญาตเท่าน ั้น 
3. ไม ่อนุญาตให ้น ักศึกษาเรียนรายวิชาทีม่ ิใช่สำหรบัรอบการเร ียนตนเอง (รอบปกติ/รอบเสาร์อาทิตย์/รอบพิเศษ/รอบ

ค่ า)ยกเว ้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยหรอืคณะวิชาทีเ่ปิดสอนอน ุญาตใหน้ ักศึกษาเร ียนร่วมกันไดด้้วยเหตุผล
ต่างๆ เช่น น ักศึกษาเรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะส าเร ็จการศ ึกษาในภาคนัน้ๆ หรือนักศึกษาเรียนรายวิชาเป็น
ภาคการศึกษาสุดท้ายและจะไปฝึกงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้น 

4. น ักศึกษาที่ให้ผู้อ่ืนลงทะเบียนรายวิชาให้หรือไม่ปฏ ิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากมีข้อผิดพลาด
เกิดข้ึน มหาวิทยาลัยจะไม ่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
 

           ส านักงานบริการการศึกษา 


