ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนเรี
นเรียยนออนไลน
นออนไลน
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําในการเลือกวิชา
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหดําเนินการลงทะเบียนไดที่ http://reg.utcc.ac.th
กรณีไมอนุมัติ : ล็อคระบบ เพื่อใหนักศึกษมาลงทะเบียนกับอาจารยหลังการลงทะเบียน
• กรณี
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาทํารายการลงทะเบียนเรียนออนไลน ผานทางอินเตอรเน็ต ที่ http://reg.utcc.ac.th ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 นักศึกษาติดตอที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อขอรับใบแจงยอดชําระเงินตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 นักศึกษาชําระเงินตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา ไดที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 หรือ ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ธนาคารกรุงเทพ /ธนาคารไทยพาณิชย/ ธนาคารกสิกรไทย /ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารเทศโก)
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลนทางอินเตอรเน็ตไมผาน หรือไมทันตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ออนไลนไดอีกครั้ง ในชวงการลงทะเบียนลาชาออนไลนตามปฏิทินการศึกษา โดยเสียคาปรับวันละ 100 บาท (นับคาปรับตั้งแตถัดวันสุดทายที่
ชําระเงินผานธนาคาร)
2

3

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนล
นลาาชชาาออนไลน
ออนไลน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลนทางอินเตอรเน็ตไมผาน หรือไมทันตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนลาชา
ออนไลน ไดตามปฏิทินการศึกษา โดยเสียคาปรับวันละ 100 บาท ดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาทํารายการลงทะเบียนลาชาออนไลน ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 22 รับใบแจงยอดชําระเงินไดที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 หลังจากทํารายการเรียบรอยแลว
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 33 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียนและประทับตราคณะ ดังนี้
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อชําระเงินตอไป
• กรณี
• กรณี
กรณีมมีกีการแก
ารแกไไขข : ใหติดตอ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อขอแกไขใหถูกตอง และรอรับใบแจงยอดชําระเงินใหมไดที่
แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันเดียวกัน (โดยติดตอขอรับใบแจงยอดชําระเงินได
ภายหลังยื่นขอแกไขรายการ ประมาณ 1 ชั่วโมง)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 ชําระเงินที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชัน้ 1 โดยเสียคาปรับลงทะเบียนลาชา (คิดตามวันที่ชําระเงิน โดยนับคาปรับตั้งแตถัดวันสุดทายที่ชําระเงิน
ผานธนาคาร)
6

หมายเหตุ
หมายเหตุ : ทุกขั้นตอนนักศึกษาสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียวกัน และใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาเทานั้น
กรณีมีการผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถทําการเพิกถอน-เพิ่มเติมรายวิชาออนไลนไดภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนข
นขาามคณะ
มคณะ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองขอลงทะเบียนขามคณะ (สทป.107) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด และคณบดีที่นักศึกษาตองการลงเรียนเรียนขามคณะ เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียนขามคณะ
ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองขอลงทะเบียนขามคณะ (สทป.107) และรอรับ
สวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาขามคณะได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนออนไลนทางอินเตอรเน็ตในรายวิชาขามคณะไมผาน หรือติดเงื่อนไขของแตละคณะวิชา นักศึกษาสามารถขอยื่น
คํารองของลงทะเบียนในรายวิชาขามคณะ กอนการลงทะเบียนเรียนออนไลนวิชานั้น ไดภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประก
ระกอบ
อบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมขอลงทะเบียนขามคณะ (สทป.107) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด และคณบดีคณะที่นักศึกษาตองการ
ลงทะเบียนเรียนขามคณะ

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนต่
นต่ําํากว
กวาาทีที่ก่กําําหนด
หนด
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองขอลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด (สทป.107) ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1
ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา /คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองขอลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด (สทป.107) และรอรับ
สวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาตองยื่นคํารองของลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด กอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน ไดภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะไม
สามารถลงทะเบียนออนไลนได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• สําหรับนักศึกษาภาคปกติ/กลุม 1
นักศึกษาปกติและนักศึกษาวิทยาทัณฑ ที่ตองการลงทะเบียนต่ํากวา 9 หนวยกิต
• สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา/กลุม 2
นักศึกษาปกติ ที่ตองการลงทะเบียนต่ํากวา 9 หนวยกิต และนักศึกษาวิทยาทัณฑ ที่ตองลงต่ํากวา 6 หนวยกิต
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมขอลงทะเบียนเรียนต่ํากวากําหนด (สทป.107) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนเกิ
นเกินนกว
กวาาทีที่ก่กําําหนด
หนด
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองขอลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด (สทป.107) ทีแ่ ผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1
ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองขอลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด (สทป.107) และรอรับ
สวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่กําหนดได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาตองยื่นคํารองของลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด กอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน ไดภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้น จะไม
สามารถลงทะเบียนออนไลนได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
•• สํสําาหรั
หรับบนันักกศึศึกกษาภาคปกติ
ษาภาคปกติ//กลุ
กลุมม 11
นักศึกษาสภาพปกติ ภาคตน/ภาคปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ภาคตน/ภาคปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 16 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 7 หนวยกิต
เฉพาะนักกศึศึกกษาวิ
(เฉพาะนั
ษาวิททยาทั
ยาทัณณฑฑ อาจยื่นคํารองขออนุมัติลงทะเบียนมากกวาที่กําหนดไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต)
•• สํสําาหรั
หรับบนันักกศึศึกกษาภาคค่
ษาภาคค่ําํา//กลุ
กลุมม 22
นักศึกษาสภาพปกติ ภาคตน/ภาคปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 19 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 7 หนวยกิต
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ภาคตน/ภาคปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 16 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 4 หนวยกิต
(เฉพาะนั
เฉพาะนักกศึศึกกษาวิ
ษาวิททยาทั
ยาทัณณฑฑ อาจยื่นคํารองขออนุมัติลงทะเบียนมากกวาที่กําหนดไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต)

เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมขอลงทะเบียนเรียนเกินกวากําหนด (สทป.107) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด

ขัขั้น้นตตอนการเพิ
เพิ่ม่มเติเติมม สัสับบเปลี
เปลี่ย่ยนรายวิ
นรายวิชชาออนไลน
าออนไลน
อนการเพิกกถอน
ถอน//เพิ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาตรวจสอบขอมูลรายวิชา ตารางเรียนและตารางสอบที่คณะวิชา หรือที่ http://reg.utcc.ac.th
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 22 นักศึกษาทําการเพิกถอน/เพิ่มเติม และสับเปลี่ยนวิชาออนไลน ผานทางอินเตอรเน็ต ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
• กรณี
กรณีเเพพิิ่มเติ
่มเติมมวิวิชชาา หรื
หรืออสัสับบเปลี
เปลี่ย่ยนวิ
นวิชชาที
าที่ต่ตอองชํ
งชําาระเงิ
ระเงินนเพิ
เพิ่ม่ม : ใหติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 ภายในกําหนดเวลา เพื่อชําระเงินคาหนวยกิต
สวนที่เพิ่ม โดยไมเกิน 19.00 น. ถัดจากวันสุดทายของการเพิกถอน/เพิมเติม/สับเปลี่ยน
วิชาตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา (หากไมชําระเงินตามกําหนดจะถูกยกเลิกการ
เพิ่มเติมในรายวิชานั้น)
• กรณี
กรณีสสับับเปลี
เปลี่ย่ยนน หรื
หรืออเพิ
เพิกกถอนวิ
ถอนวิชชาที
าที่ไ่ไดดรรับับเงิเงินนคืคืนน : ใหติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อขอรับเงินคาหนวยกิตคืน
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไมไดชําระเงินสวนที่เพิ่มจะไมสามารถทํารายการใหมได จนกวานักศึกษาจะชําระเงินสวนที่เพิ่มเรียบรอยแลว หากมีปญหาหรือ
ขอสงสัย ติดตอไดที่ แผนกประมวลผล/สารสนเทศ สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2697-6873

ขัขั้น้นตอนการเพิ
ตอนการเพิกกถอนติ
ถอนติดดสัสัญญลัลักกษณ
ษณ W
W ออนไลน
ออนไลน
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาตรวจสอบขอมูลรายวิชาและทํารายการลงทะเบียนเรียน ที่ http://reg.utcc.ac.th
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาทําการเพิกถอนติดสัญลักษณ W ออนไลน ผานทางอินเตอรเน็ต ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
• กรณี
กรณีเเพิพิกกถอนได
ถอนได : ถือวาการเพิกถอนติดสัญลักษณ W เรียบรอยแลว
• กรณี
กรณีเเพิพิกกถอนไม
ถอนไมไไดด : ใหติดตอ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองตามเงื่อนไขนั้น ๆ และรอรับสวนทายใบคํารอง
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่เพิกถอนติดสัญลักษณ W ออนไลนทางอินเตอรเน็ตไมได เนื่องจากติดเงื่อนไขลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด นักศึกษาตองยื่น
คํารองตามเงื่อนไขนั้น ๆ กอนทําการเพิกถอนติดสัญลักษณ W ออนไลน หากมีปญหาหรือขอสงสัย ติดตอไดที่ แผนกประมวลผล/สารสนเทศ
สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร.0-2697-6873

ขัขั้น้นตอนการลาพั
ตอนการลาพักกการศึ
การศึกกษา
ษา//รัรักกษาสถานภาพการศึ
ษาสถานภาพการศึกกษา
ษา
ขขัั้นตอนที
น้ ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองลาพักการศึกษา (สทป.103) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาติดตอ สํานักหอสมุดกลาง อาคาร 6 ชั้น 3 เพื่อทําการขออนุมัติในแบบฟอรมสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 นักศึกษาติดตอ คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําการขออนุมัติในแบบฟอรมสํารวจการคืนพัสดุจากทางคณะ (เฉพาะนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรเทานั้น)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 นักศึกษาติดตอ กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 (เฉพาะนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเทานั้น)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 55 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการ ศึกษา ดังนี้
• กรณีอนุมัติ : ใหติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษา และรอรับใบเสร็จชําระเงิน
• กรณีไมอนุมัติ : ไมสามารถยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาได
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 66 ยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา (สทป.103) (พรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินคารักษาสภาพ) ทีแ่ ผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 และรอรับสวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีลาพักการศึกษา จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการขอรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศที่ 235/2546 เรื่อง กําหนดการจัดเก็บเงิน
คาธรรมเนียม ที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 มิฉะนั้น จะพนสภาพนักศึกษา (ยกเวน : นักศึกษาที่ลงทะเบียนและลาพักการศึกษาหลัง 8
สัปดาห ของภาคการศึกษาปกติ หรือไมมีวิชาลงทะเบียนในภาคปลาย แตไดลงทะเบียนในภาคตนแลว ไมตองชําระคาธรรมเนียมใด ๆ) โดยมี
เงื่อนไขการชําระเงินคาธรรมเนียม ดังนี้

•
•
•

กรณี
กรณีลลาพั
าพักกทัทั้ง้งปปกการศึ
ารศึกกษา
ษา : ชําระเงินจํานวน 500 บาท เทากับ (คารักษาสถานภาพภาคการศึกษาละ 200 บาท + คาประกันชีวิตทั้งป 100
บาท)
กรณี
กรณีลลาพั
าพักกการศึ
การศึกกษาภาคเดี
ษาภาคเดียยวว ((ภาคต
ภาคตนน)) : ชําระเงินจํานวน 6,200 บาท เทากับ (คาบํารุงการศึกษา 5,900 บาท + คารักษาสถานภาพภาค
การศึกษาละ 200 บาท + คาประกันชีวิตทั้งป 100 บาท)
กรณี
กรณีลลาพั
าพักกการศึ
การศึกกษาภาคเดี
ษาภาคเดียยวว ((ภาคปลาย
ภาคปลาย)) : (ชําระเงินคารักษาสถานภาพจํานวน 200 บาท)

เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประตัวนักศึกษา
2. จดหมายยินยอมของผูปกครองใหนักศึกษาลาพักการศึกษา และลงชื่อกํากับ จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของผูปกครอง และลงชื่อสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ

ขัขั้น้นตอนการลาออกจากเป
ตอนการลาออกจากเปนนนันักกศึศึกกษา
ษา
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองลาออกจากการศึกษา (สทป.103) ทีแ่ ผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 22 นักศึกษาติดตอ สํานักหอสมุดกลาง อาคาร 6 ชั้น 3 เพื่อทําการขออนุมัติในแบบฟอรมสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 นักศึกษาติดตอ คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อทําการขออนุมัติในแบบฟอรมสํารวจการคืนพัสดุจากทางคณะ
(เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้น)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 นักศึกษาติดตอ กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 (เฉพาะนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเทานั้น)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 55 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติลาออกจากการศึกษา ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา (สทป.103) และ
รอรับสวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถยื่นคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษาได
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 66 นักศึกษาติดตอขอรับเงินคาประกันของเสียหาย จํานวน 500 บาท (เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1,000 บาท ที่ กองการเงิน
อาคาร 10 ชั้น 1 ตามที่ไดกําหนด
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. จดหมายยินยอม/อนุญาตของผูปกครองใหนักศึกษาลาออกจากการเปนนักศึกษา และลงชื่อกํากับ จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/รัฐวิสาหกิจของผูปกครอง และลงชื่อสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด

ขัขั้น้นตอนขอกลั
ตอนขอกลับบเขเขาาศึศึกกษา
ษา
ขัข้นตอนที
นั้ ตอนที่ ่ 11

นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการขอกลับเขาศึกษาตอ ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อทําการบันทึกรับเรื่อง และรอรับ
สวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาทําเรื่องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่แลว ถาตองการขอกลับเขาศึกษาตอ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาให
เสร็จสิ้น กอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน มิฉะนั้น จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลนได
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เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) เรื่องขอกลับเขาศึกษาที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด

ขัขั้น้นตอนการขอใบแสดงผลการศึ
ตอนการขอใบแสดงผลการศึกกษา
ษา ((TTrraannssccrriipptt)) และหนั
และหนังงสืสืออรัรับบรอง
รอง
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมขอ Transcript /หนังสือรับรอง (สทป.101) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม (สทป.101) ตามที่ตองการ และชําระเงิน ที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 และรอรับใบเสร็จรับเงิน
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 ยื่นแบบฟอรม (สทป.101) (พรอมใบเสร็จรับเงินและรูปถายตามจํานวนที่ขอ) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 รับสวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อนํามาติดตอรับเอกสารที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล ตามวันที่กําหนด
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. แบบฟอรมคํารองขอ Transcript และหนังสือรับรอง (สทป.101)

ขัขั้น้นตอนการขอทํ
ตอนการขอทําาบับัตตรประจํ
รประจําาตัตัววนันักกศึศึกกษา
ษา ((ใหม
ใหม))
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมทําบัตรประจํานัวนักศึกษาใหม (สทป.101) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรม (สทป.101) เพื่อขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม และชําระเงินที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 และ
รอรับใบเสร็จรับเงิน
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 ยื่นแบบฟอรม (สทป.101) (พรอมใบเสร็จรับเงินคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 รับสวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อนํามาติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษา (ใหม) ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1 ตามวันที่กําหนด
หม
หมายเหตุ
ายเหตุ : กรณีที่เปนนักศึกษาเขาใหมจะไดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรหัสผานของนักศึกษา ตามประกาศของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใช
ในการติดตอขอใชบริการ/การลงทะเบียนเรียนออนไลน และตรวจสอบผลขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรหนาสํานักทะเบียนและประมวลผล หรือ
ทางอินเตอรเน็ตที่ http://reg.utcc.ac.th
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 100 บาท
2. แบบฟอรมคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (สทป.101) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• กรณีบัตรประจําตัวนักศึกษาหาย (จะตองมีใบแจงความที่สถานีตํารวจแนบมาดวย)
• กรณีบัตรชํารุดหรือหมดอายุหรือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (จะตองแนบบัตรประจําตัวนักศึกษาเกามาดวย)

ขัขั้น้นตอนการขอเปลี
ตอนการขอเปลี่ย่ยนชื
นชื่อ่อ -- นามสกุ
นามสกุลล
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (สทป.108) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติรับทราบการขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และรอรับสวนทายแบบฟอรม
คํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมตั ตั ิ ิ : ไมสามารถยื่นคํารองขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาจะขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคํานําหนานาม หรือยศ จะตองติดตอขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา(ใหม) ทุกครั้ง หากมีปญหา
หรือขอสงสัย ติดตอไดที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2697-6875
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. กรณีขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จะตองถายสําเนาเอกสารดังนี้
• สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล จํานวน 2 ชุด พรอมเซ็นชื่อสําเนาถูกตองดวย
• สําเนาทะเบียนบานที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุลแลว จํานวน 1 ชุด
3. กรณีขอทําบัตรนักศึกษาใหม (กรณีมกี ารขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
• ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการทําบัตรใหม จํานวน 100 บาท
• แนบบัตรประจําตัวนักศึกษาเกาดวย

ขัขั้น้นตอนการแจ
ตอนการแจงงยยาายที
ยที่อ่อยูยูนนักักศึศึกกษา
ษา//ผูผูปปกครอง
กครอง
ขขัั้นตอนที
น้ ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองแจงยายที่อยูนักศึกษา/ผูปกครอง (สทป.108) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติรับทราบการขอเปลี่ยนที่อยูนักศึกษา/ผูปกครอง ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองขอเปลี่ยนที่อยูนักศึกษา/ผูปกครอง และรอรับสวนทาย
แบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมตั ตั ิ ิ : ไมสามารถยื่นคํารองขอเปลี่ยนที่อยูได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : การแจงยายที่อยูผูปกครอง กรณีทะเบียนบานของผูปกครองยังไมเรียบรอย ใหผูปกครองเขียนหนังสือรับรองยื่นยันการแจงยายที่อยูได
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา/ผูปกครองที่แจงยายใหม จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมลงชื่อรับรองในการเปลี่ยนแปลงที่อยู

ขัขั้น้นตอนขอเที
ตอนขอเทียยบโอนหน
บโอนหนววยกิ
ยกิตต
สําหรับนักศึกษาใหมที่มีความประสงคจะขอเทียบโอนหนวยกิต โดยนักศึกษาจะตองขอคํารองเทียบโอนหนวยกิต หลังจากไดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว ตามระเบียบ มกค. วาดวยการรับโอนหนวยกิต พ.ศ.2543 ซึ่งนักศึกษาจะตองถือปฏิบัติดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบคํารองขอเทียบโอนหนวยกิต ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําและลงนามในเอกสาร โดยดําเนินการดังนี้
• เสนอความเห็นและผานเรื่องไปยังรองคณบดีฝายวิชาการ (หรือผูที่คณะมอบหมาย)
• เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ (หรือผูที่คณะมอบหมาย) เพื่อทําการตรวจสอบรายละเอียด
• และเสนอเรื่องใหคณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด ทําการรวบรวมแบบคํารองการขอเทียบโอนหนวยกิตที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีเรียบรอยแลว และสงแผนกธุรการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อรับเรื่องคํารอง (พรอมเอกสาร/หลักฐาน)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 แผนกธุรการ เสนอ ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และดําเนินการตอไป
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 55 ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล จัดทํารายละเอียดการขอเทียบโอนหนวยกิต ของนักศึกษา เสนอทบวง เพื่อทราบ
(เฉพาะกรณีนักศึกษาขอเทียบโอนตางสถาบัน)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 66 นักศึกษาขอทราบผลการเทียบโอนหนวยกิตไดที่ ผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล หรือ คณะที่นักศึกษาสังกัด

หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนหนวยกิตใหแลวเสร็จในชวงสัปดาหแรกของภาคตน หากมีปญหาหรือสงสัย ติดตอที่ คณะที่นักศึกษาสังกัด
หรือ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0-2697-6872
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เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต จํานวน 1 ชุด
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาหลักสูตรจากสถาบันเดิม จํานวน 1 ชุด (ในกรณีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น)

ขัขั้น้นตอนการขอบั
ตอนการขอบัตตรแทนบั
รแทนบัตตรประจํ
รประจําาตัตัววนันักกศึศึกกษา
ษา กรณี
กรณีลลืมืมบับัตตรนั
รนักกศึศึกกษาในวั
ษาในวันนทีที่ม่มีกีการสอบ
ารสอบ
กรณีนักศึกษาลืมบัตรนักศึกษาในวันที่มีการสอบ โดยนักศึกษาสามารถทําบัตรแทนบัตรประจําตัวนักศึกษาไดในชวงกอนจะถึงเวลาสอบประมาณ 15
นาที ของแตละคาบที่มีการสอบ และตองเสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทน ตามประกาศ มกค.423/2544 เรื่อง การเสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทนเพื่อเขาหองสอบ
ซึ่งนักศึกษาจะตองถือปฏิบัติดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอคํารองทําบัตรแทนบัตรนักศึกษา เพื่อเขาสอบ ที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 กรอกรายละเอียดใหชัดเจน และชําระเงินที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 และรอรับใบเสร็จชําระเงิน
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 ยื่นใบคํารองขอทําบัตรแทน พรอมใบเสร็จรับเงินคาทําบัตรแทน ตามประกาศ มกค. 423/2544 ที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ลืมบัตรครั้งที่ 1 เสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทน 20 บาท
• ลืมบัตรครั้งที่ 2 เสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทน 100 บาท
• ลืมบัตรครั้งที่ 3 เสียคาธรรมเนียมทําบัตรแทน 500 บาท
• ลืมบัตรครั้งที่ 4 ไมมีสิทธิ์เขาสอบ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 44 นักศึกษารอบัตรแทนบัตรนักศึกษา ที่ผานการเซ็นชื่อกํากับของเจาหนาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล พรอมประทับตรายางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
เขาสอบในวัน เวลา ที่มีการสอบ
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. ใบคํารองขอทําบัตรแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อเขาสอบ
2. ใบเสร็จรับเงินคาทําบัตรแทน

ขัขั้น้นตอนการ
ตอนการขอใบส
ขอใบสงงตัตัววเขเขาาหหอองสอบ
งสอบ กรณี
กรณีไไมมมมีทีท่นี ี่นงั่ งั่ สอบ
สอบ
สําหรับนักศึกษาที่ไมมีที่นั่งสอบ ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลไดติดประกาศรายชื่อนักศึกษาและที่นั่งสอบที่บอรดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
ตามรายวิชา หรือที่เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล หรือเครื่องคอมพิวเตอรหนาสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชัน้ 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติ ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นแบบฟอรมคํารอง และรอรับใบสงตัวเขาหองสอบตามวัน เวลา
ที่เจาหนาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล นัดหมาย
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมตั ตั ิ ิ : ไมสามารถยื่นคํารองขอทํารายการดังกลาวได
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจํานักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินคาหนวยกิต
3. แบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102)

ัญ
ขัขั้น้นตอนการขออนุ
ตอนการขออนุมมัตัติใิใหหสสญ
ั ลัลักกษณ
ษณ II
กรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาทําการสอบ หรือขาดสอบ หรือปวยในระหวางสอบ ในวันที่ตองสอบวิชานั้นตามปฏิทินการศึกษา ใหนักศึกษาขอใบคํารอง
ขออนุมัติใหสัญลักษณ I (สทป.702) โดยนักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบแก I วิชาละ 100 บาท ตามระเบียบ มกค. วาดวยการศึกษาระบบหนวยกิต
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 ขอ 14.2.2 ซึ่งนักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษา/ผูปกครองขอใบคํารองขออนุมัติใหสัญลักษณ I (สทป.702) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1
ชั้น 1 หรือที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษา/ผูปกครองติดตอที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อยื่นใบคํารองขอสัญลักษณ I โดยคณะดําเนินการดังนี้
• พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และเสนอตอเลขานุการคณะ เพื่อดําเนินการตอไป
• เลขานุการคณะติดตออาจารยผูสอน เพื่อออกขอสอบ (รายวิชาที่ขอสอบแก I ) และนําเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อชําระเงินคาธรรมเนียมสอบแก I จํานวน 100 บาทตอวิชา และรอรับใบเสร็จ
ชําระเงิน พรอมติดตอที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขอทราบผลและมาสอบตามวัน เวลา ที่อาจารยผูสอนกําหนด
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถดําเนินการสอบแก I ได
หมายเหตุ
หมายเหตุ
1. การยื่นใบคํารองตองยื่นใหเสร็จภายใน 3 วัน (ไมนับวันหยุด) นับจากวันที่ขาดสอบ ถาเลยกําหนด 3 วัน จะปรับเปน F ทันที
2. นักศึกษาตองมาสอบตามวัน เวลาที่อาจารยผูสอนกําหนด มิฉะนั้น จะถือวาขาดสอบ และไดผลการสอบเปน F ทันที
3. คณะจะดําเนินการแกไข I ใหเสร็จสิ้นเรียบรอยภายในไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
4. นักศึกษาขอทราบผลสอบวิชาขอแก I ไดที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามวันเวลาที่คณะกําหนด

เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียนการสอบแก I
3. ใบคํารองขออนุมัติใหสัญลักษณ I (สทป.702)
4. ใบรับรองแพทย หรือใบแสดงผลการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน ที่นักศึกษาปวยนอนพักรักษาตัวในวันเวลาที่ตอง
สอบวิชานั้น

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนและสอบร
นและสอบรววมกั
มกับบภาคค่
ภาคค่ําํา//กลุ
กลุมม 22
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ/กลุม 1 ที่ไมสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลนและสอบรวมกับภาคค่ํา/กลุม 2 ได เนื่องจากติดเงื่อนไขบางอยางในระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน ใหนักศึกษาดําเนินการไดดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมใบคํารองขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคค่ํา/กลุม 2 (สทป.105) (สีเขียว) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน
สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติใบคํารองดังกลาว ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นใบคํารอง และรับสวนทาย
แบบฟอรมใบคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถยื่นใบคํารองขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคค่ํา/กลุม 2 ได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรวมกันของนักศึกษาภาคปกติ/กลุม 1 และภาคค่ํา/กลุม 2 ตามประกาศ มกค ที่ 198/2533 โดยสามารถยื่นคํารอง
ดังกลาว กอนการลงทะเบียนเรียนออนไลนวิชานั้น ไดภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติดังนี้
• หากนักศึกษาขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคปกติ/ภาคค่ําเกิน 3 ครั้ง ตองทําคํารองขออนุมัติผานอธิการบดี
• วิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้น จะตองเปนวิชาเดียวกันและอยูในหลักสูตรเดียวกัน
• การนับจํานวนครั้ง ใหนับตอเนื่องจากภาคการศึกษาที่ขอลงทะเบียนและสอบรวมในครั้งแรก ถึงแมวาจะไมไดขอในภาคใดภาคหนึ่งก็ตาม
• เมื่อใชสิทธิตามระเบียบ แตไมครบทุกภาคการศึกษา หรือเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันไปแลว ใหนับภาคการศึกษาที่เพิกถอนรวมดวย
เมื่อครบจํานวนภาคการศึกษาตามระเบียบฯแลว หากยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรวมกันอีก
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมขอลงทะเบียนเรียนและสอบรวมกับภาคค่ํา/กลุม 2 (สทป.105) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ปกติิ//กลุ
ตอนการลงทะเบียยนและสอบร
นและสอบรววมกั
มกับบภาค
ภาคปกต
กลุมม 11
สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา/กลุม 2 ที่ไมสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลนและสอบรวมกับภาคปกติ/กลุม 1 ได เนื่องจากติดเงื่อนไขบางอยางในระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน ใหนักศึกษาดําเนินการไดดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอใบคํารองขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคปกติ/กลุม 1 (สทป.104) (สีชมพู) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติใบคํารองดังกลาว ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นใบคํารอง และรับสวนทาย
แบบฟอรมใบคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถยื่นใบคํารองขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคปกติ/กลุม 1 ได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรวมกันของนักศึกษาภาคปกติ/กลุม 1 และภาคค่ํา/กลุม 2 ตามประกาศ มกค ที่ 198/2533 โดยสามารถยื่นคํารอง
ดังกลาว กอนการลงทะเบียนเรียนออนไลนวิชานั้น ไดภายในกําหนดตามปฏิทินการศึกษา โดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติดังนี้
• หากนักศึกษาขอลงทะเบียนและสอบรวมกับภาคปกติ/ภาคค่ําเกิน 3 ครั้ง ตองทําคํารองขออนุมัติผานอธิการบดี
• วิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้น จะตองเปนวิชาเดียวกันและอยูในหลักสูตรเดียวกัน
• การนับจํานวนครั้ง ใหนับตอเนื่องจากภาคการศึกษาที่ขอลงทะเบียนและสอบรวมในครั้งแรก ถึงแมวาจะไมไดขอในภาคใดภาคหนึ่งก็ตาม
• เมื่อใชสิทธิตามระเบียบ แตไมครบทุกภาคการศึกษา หรือเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันไปแลว ใหนับภาคการศึกษาที่เพิกถอนรวม
ดวย เมื่อครบจํานวนภาคการศึกษาตามระเบียบฯแลว หากยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรวมกันอีก
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมขอลงทะเบียนเรียนและสอบรวมกับภาคปกติ/กลุม 1 (สทป.104) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด

ขัขั้น้นตอนการลงทะเบี
ตอนการลงทะเบียยนเรี
นเรียยนภายหลั
นภายหลังงเรีเรียยนผ
นผาานครบหลั
นครบหลักกสูสูตตรแล
รแลวว
สําหรับนักศึกษาที่เรียนผานครบหลักสูตรแลว และไดเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป แตตองการเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพ โดยที่สํานักทะเบียนและประมวลผลยังไมไดนํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศ มกค. ที่ 253/2539
ดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นคํารองทั่วไป (สทป.102) พรอมบัตรลงทะเบียน (สทป.106)
และรับสวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถลงทะเบียนเรียนภายหลังเรียนผานครบหลักสูตรแลวได
หมายเหตุ
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาไดรับการอนุมัติการลงทะเบียนดังกลาวแลว ใหติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนตอไป
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. บัตรลงทะเบียน (สทป.106)
3. แบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) (ขอลงทะเบียนเรียนภายหลังเรียนผานครบหลักสูตรแลว) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และคณบดีที่
นักศึกษาสังกัด

ขขัั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการศึ
้นตอนการขอขยายระยะเวลาการศึกกษา
ษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติที่เรียนครบ 16 ภาคการศึกษา และนักศึกษาภาคค่ําที่เรียนครบ 20 ภาคการศึกษาปกติแลว แตไดหนวยกิตไมครบตามที่หลักสูตร
ของแตละคณะ/สาขาวิชากําหนด หรือไดแตมเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถทําคํารองขอขยายเวลาการศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษาเทานั้น ตามมติ กสอ.
ในการประชุมครั้งที่ 12/2536 เพื่อขอตออายุการศึกษา ซึ่งนักศึกษาตองถือปฏิบัติดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการขอขยายเวลาการศึกษา ดังนี้
• กรณี
กรณีออนุนุมมัตัติ ิ : ใหติดตอที่ แผนกธุรการ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นแบบฟอรมคํารอง โดยดําเนินการดังนี้
• แผนกธุรการ ทําการรับเรื่อง และนําเสนอผูชวยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อดําเนินการตอไป
• ผู ช ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ทํ า การรวบรวม/ตรวจสอบหลั ก ฐาน และส ง เรื่ อ งให ค ณะที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด เพื่ อ
ดําเนินการตอไป
• คณะวิชาดําเนินการสงเรื่องขออนุมัติตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ/อธิการบดี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
พิจารณา
• กรณี
กรณีไไมมออนุนุมมัตัติ ิ : ไมสามารถยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการศึกษาได
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 นักศึกษารอตรวจสอบผลการอนุมัติไดที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
หมายเหตุ
หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาที่คาดวาจะไมจบการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด และตองการขอตออายุการศึกษา โดยใหนักศึกษายื่นแบบฟอรมใบคํารอง
ดังกลาวไดในภาคสุดทายที่ศึกษาอยู และตองดําเนินการใหเสร็จกอนการลงทะเบียนเรียน

เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปปะกอบ
ะกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. แบบฟอรมคํารองขอขยายระยะเวลาการศึกษา (สทป.102)

ขัขั้น้นตอนการแจ
ตอนการแจงงจบการศึ
จบการศึกกษา
ษา สํสําาหรั
หรับบผูผูทท่คี ี่คาดว
าดวาาจะสํ
จะสําาเร็เร็จจการศึ
การศึกกษา
ษา
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 11
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44

นักศึกษาขอแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา (สทป.110) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามในเอกสาร
ยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา (สทป.110) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
รับสวนทายของแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา (สทป.110) เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาตองยื่นแบบฟอรมคํารอง (สทป.110) หลังทําการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดวาจะจบ หรือโดยเร็วที่สุด และสามารถตรวจสอบ
ผลการยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา ไดที่ hhttttpp::///r/reegg..uuttcccc..aacc.t.thh หรือที่เครื่องคอมพิวเตอรหนาสํานักทะเบียนและประมวลผล หลังจากยื่น
แบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา 3 วันทําการ
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา สําหรับผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา (สทป.110) ที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา

ขัขั้น้นตอนการขึ
ตอนการขึ้น้นทะเบี
ทะเบียยนผู
นผูสสําําเร็เร็จจการศึ
การศึกกษา
ษา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว และไดรับอนุมัติชื่อใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย แลว ใหไปตรวจสอบรายชื่อที่บอรดหนาสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนเปนผูสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
ขัขั้น้นตอนที
ตอนท่ ี่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมขอ Transcript และหนังสือสําคัญ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา (สทป.109) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียน
และประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาติดตอ สํานักหอสมุดกลาง เพื่อทําการขออนุมัติในแบบฟอรมสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 นักศึกษาติดตอ คณะวิศวกรมการศาสตร เพื่อทําการขออนุมัติในแบบฟอรมสํารวจการคืนพัสดุจากทางคณะ
(เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมการศาสตรเทานั้น)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 44 นักศึกษาติอตอ กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อชําระเงินคาทําใบ Transcript (ฉบับละ 50 บาท)
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 55 ยื่นแบบฟอรมการขึ้นทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา (สทป.109) พรอมรูปและเอกสารทั้งหมดที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 และรับสวนทายแบบฟอรมคํารอง เพื่อนํามาติดตอรับเอกสาร ตามวันที่กําหนด
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาตองมาติดตอขอรับหนังสือสําคัญดวยตนเองตามวันที่กําหนด เพื่อลงลายมือชื่อของนักศึกษาในหนังสือสําคัญ

เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการทําใบ Transcript (ขึ้นทะเบียนเปนผูสําเร็จการศึกษา)
3. แบบฟอรมขอ Transcript และหนังสือสําคัญ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา (สทป.109)
4. แบบฟอรมสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ ของสํานักหอสมุดกลาง
5. แบบฟอรมสํารวจการคืนพัสดุ เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
6. รูปถายชุดครุยสีประจําคณะ ฉากหลังสีฟา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป ตอ 1 ฉบับ (สําหรับ Transcript)
7. รูปถายชุดครุยสีประจําคณะ ฉากหลังสีฟา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป (สําหรับหนังสือสําคัญ)

ขัขั้น้นตอนการยื
ตอนการยื่น่นขอรั
ขอรับบอนุ
อนุปปริริญญญา
ญา
นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแลว โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 – 1.99 ตามระเบียบ มกค. วาดวยการศึกษาระบบหนวยกิต ขอ 24 ,ขอ 25 และมี
ความประสงคจะขอรับอนุปริญญา จะตองยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาตอสํานักทะเบียนและประมวลผล ในภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
ขขั้นั้นตอนที
ตอนที่ ่ 11 นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองทั่วไป (สทป.102) ที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 22 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามในเอกสาร ดังนี้
• กรณี
กรณีใใหหคความเห็
วามเห็นนชอบ
ชอบ : ใหติดตอที่ แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อยื่นใบคํารองการขอ
อนุปริญญา และรับสวนทายแบบฟอรมใบคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
• กรณี
กรณีไไมมผผาานความเห็
นความเห็นนชอบ
ชอบ : ไมสามารถยื่นใบคํารองขออนุปริญญาได
ขัขั้น้นตอนที
ตอนที่ ่ 33 นักศึกษาขอทราบผลการขออนุปริญญาไดที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชัน้ 1 ตามวันที่กําหนด
หมายเหตุ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ทําเรื่องขออนุปริญญา ตองยื่นคํารองขอทําใบ Transcript ดวย เพื่อตรวจสอบและรับรองเอกสารการจบการศึกษาขั้นอนุปริญญา
หากมีปญหาหรือขอสงสัย ติดตอที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร.0-2697-6875
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เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจํานักศึกษา
2. แบบฟอรมคํารองขอ Transcript (สทป.101)
3. แบบฟอรมคํารองขอรับอนุปริญญา (สทป.102) ที่ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

ขัขั้น้นตอนการขอรั
ตอนการขอรับบใบปริ
ใบปริญญญาบั
ญาบัตตรร กรณี
กรณีทท่ไี ี่ไมมไไดดเเขขาารัรับบพิพิธธีรีรับับปริ
ปริญญญา
ญา
บัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่มิไดเขาพิธีรับปริญญาบัตรตามกําหนดการ แตมีความประสงคจะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ใหมาติดตอที่ แผนก
แผนก
รัรับบเขเขาาศึศึกกษา
ษา//งานปริ
งานปริญญญา
ญา สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 หลังจากเสร็จงานพิธีรับปริญญาบัตรแลวประมาณ 7 วันทําการ
เอกสารที
เอกสารที่ใ่ใชชปประกอบ
ระกอบ
1. บัตรประจํานักศึกษา/บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ
2. กรณีใหผูอื่นมารับแทนตองมีเอกสารดังนี้
• ใบมอบฉันทะ
• บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

