คู่มือการให้บริการฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

จัดทําโดย

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา/สํานักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คํานํา
คู่มือการให้บริการฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
ของฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการ
ทํางานของฝ่ายทะเบียน โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะทําให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการทํางานของฝ่ายทะเบียนฯ มากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาต่างๆ หากมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา สามารถเสนอแนะได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนางานฝ่ายทะเบียนฯ ต่อไป

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

โครงสรางการบริหารงานฝายทะเบียนนักศึกษา

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

นายโรจนศักดิ์ งามผิว
หัวหนาฝายทะเบียนนักศึกษา

นางสาวอารีรัตน ยศนันท
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมิลลา พลีบัตร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวรําไพพรรณ บวรเวศน
นักวิชาการศึกษา

นายปยพงศ เขียวสะอาด
นักวิชาการศึกษา

นางจิรัชยาพร ยิ้มประดิษฐ
พนักงานพิมพ ระดับ ส4

สารบัญ
เรื่อง
1. การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
2. การถอนรายวิชา
3. การออกใบรับรองความประพฤติ
4. การออกใบรับรองทางการศึกษา
5. การออกใบประมวลผลการศึกษา
6. การขอสําเร็จการศึกษา และเสนอรายชื่อสําเร็จการศึกษา
7. การขอกลับเข้าเรียน/คืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ระเบียบ/ข้อบังคับสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทะเบียนฯ
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1

คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 1511-2
มือถือ : 080-591-8923

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ก่อนเปิดภาคการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต(สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี 57) ไม่เกิน 12
หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 57 เป็นต้นไป) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยนักศึกษาที่มีความจําเป็น
ต้องลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต แต่ต้องไม่เกิน 25 หน่วยกิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาและการอนุมัติจากคณบดี
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้รับบริการ ขอรับเอกสารใบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
(ท.03) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนฯ
2. ยื่นเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบสถานะ
รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน(ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

3. ชําระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มรายวิชา (ระยะเวลา 10 นาที) 1. ฝ่ายคลัง
4. นักศึกษายื่นเอกสาร ท.03 ที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

5. ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร ประทับตรา และคืน
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา(ระยะเวลา 5 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

6. ฝ่ายทะเบียนลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาในระบบ
(ระยะเวลา 15 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

2

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบลงทะเบียนเพิ่ม(ท.03)
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
1. 50 บาท + ค่าหน่วยกิตละ 300 บาท (สําหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปี 2551-2556)
2. 300 บาท (สําหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป)
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 1400
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
1. นักศึกษา รับใบลงทะเบียนเพิ่ม(ท.03) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดเอกสารที่
เว็บไซต์ http://reg.pit.ac.th/registrar/download/ท.03ใบเพิ่มรายวิชา.pdf

2. ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ

3.

เขียนรายวิชาที่ตอ้ งการ
ลงทะเบียนในเอกสาร

อาจารย์ผสู้ อน
4. ลงนามในเอกสาร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

5.

อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามในเอกสาร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประธานหลักสูตร
6. ลงนามในเอกสาร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

7. กรณี ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดีฯ
โดยเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ํากว่า 2.50

ยื่นเอกสารทีฝ่ ่ายทะเบียนฯ
8. เพื่อตรวจสอบสถานะรายวิชา
ที่ต้องการลงทะเบียน

ไม่ถูกต้อง
(ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่
5 6 และ 7)

ถูกต้อง
9. ชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เลขที่บัญชี 008-0-00755-4

10. นําหลักฐานการชําระเงินพร้อม
ใบลงทะเบียนเพิ่ม(ท.03) ยื่นที่งานการเงิน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

11. ส่งเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนฯ ได้แก่
1)ใบเสร็จรับเงิน
2) ใบลงทะเบียนเพิ่ม(ท.03)
3) เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)
เพื่อดําเนินการลงทะเบียนในระบบและประทับตราในเอกสาร

12. น.ศ.รับใบเสร็จรับเงินคืนจากฝ่ายทะเบียน
หมายเหตุ การเพิม่ รายวิชาให้ดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน 10 วันทําการ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ตามที่ประกาศไว้ในปฏิทินการศึกษา เมื่อพ้นกําหนดสถาบันไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มรายวิชา
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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การถอนรายวิชา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 1511-3
มือถือ : 080-591-8923

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. การถอนรายวิชาต้องถอนภายใน 45 วันหลังจากเปิดภาคเรียน รายวิชาที่ถอนจะไม่บันทึกลงในใบประมวลผลการศึกษา
2. การถอนรายวิชาก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รายวิชาที่ถอนจะบันทึกลงในใบประมวลผลการศึกษา
(ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 54 -56 ไม่สามารถถอนรายวิชาแบบบันทึกผลการเรียนได้)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้รับบริการ ขอรับเอกสารใบถอนรายวิชา
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
(ท.04) หรือ (ท.05) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลด
เอกสารที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนฯ (ระยะเวลา 10 นาที)
2. ยื่นเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบสถานะ
รายวิชาที่ต้องการถอน (ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

3. ชําระเงินค่าธรรมเนียมถอนรายวิชา (ระยะเวลา 10 นาที) 1. ฝ่ายคลัง
4. นักศึกษายื่นเอกสาร ที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

5. ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร ประทับตรา และคืน
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา(ระยะเวลา 5 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

6. ฝ่ายทะเบียนถอนรายวิชาในระบบ (ระยะเวลา 15 นาที) 1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบถอนรายวิชา(ท.04 ไม่บันทึกผล) หรือ (ท.05 บันทึกผล)
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
1. 50.-บาท สําหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ปีการศึกษา 2551-2556
2. 300.-บาท สําหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 1400
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ท.04 ถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผล)
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การถอนรายวิชา(บันทึกและไม่บันทึกผลการเรียน)
1. นักศึกษา รับใบถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน(ท.04) บันทึกผลการเรียน(ท.05) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ
หรือดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ http://reg.pit.ac.th/registrar/download/ท.04ใบลดรายวิชา.pdf
หรือ http://reg.pit.ac.th/registrar/download/ท.05ใบถอนรายวิชา.pdf

2. ตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อนในรายวิชาที่ต้องการถอน
3. เขียนรายวิชาที่ตอ้ งการถอน
ในเอกสาร

4.

อาจารย์ผสู้ อน
ลงนามในเอกสาร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

5.

อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามในเอกสาร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประธานหลักสูตร
6. ลงนามในเอกสาร

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ยื่นเอกสารทีฝ่ ่ายทะเบียนฯ
7. เพื่อตรวจสอบสถานะรายวิชา
ที่ต้องการถอน

รายวิชาที่ต้องการถอน
เป็นรายวิชาต่อเนื่อง

7.1. ถอนรายวิชาบังคับก่อนร่วมด้วย

8. ไม่สามารถถอนรายวิชาได้
ถูกต้อง
9. ชําระเงินค่าธรรมเนียม ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เลขที่บัญชี 008-0-00755-4

10. นําหลักฐานการชําระเงินพร้อม
ใบถอนรายวิชายื่นที่งานการเงิน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

11. ส่งเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนฯ ได้แก่
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) ใบถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน ท.04) หรือ ใบถอนรายวิชา(บันทึกผลการเรียน ท.05)
3) เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)
เพื่อดําเนินการถอนรายวิชาในระบบและประทับตราในเอกสาร

หมายเหตุ 1. การถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน) ต้องถอนรายวิชา
12. น.ศ.รับใบเสร็จรับเงินคืนจากฝ่ายทะเบียน
ภายใน 45 วัน หลังจากเปิดภาคเรียน
2. การถอนรายวิชา(บันทึกผลการเรียน) ไม่มีสําหรับนักศึกษา รหัส 54-56
และต้องดําเนินการภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการสอบกลางภาค
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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การออกใบรับรองความประพฤติ
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 1511-2
มือถือ : 080-591-8923
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.เป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2.มีความประพฤติเรียบร้อย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการ ขอรับคําร้องขอใบรับรองความประพฤติ
(ท.08) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนฯ (ระยะเวลา 10 นาที)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

2. นักศึกษายื่นเอกสาร ท.08 ที่กรอกข้อมูลและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ ตรวจสอบเอกสารและลงรับ
เรื่องในระบบ บริการการศึกษา และออกใบนัด
(ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

4. จัดทําเอกสารตามคําร้อง พร้อมตรวจสอบข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล คณะ และสาขาวิชา ของผู้ยื่นคําร้อง
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

5. เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีอนุมัติลงนาม
ใบรับรองความประพฤติ (ระยะเวลา 1 วัน)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

6, จัดเก็บใบรับรองความประพฤติที่ลงนามแล้วเข้าแฟ้ม
(ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

10

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคําร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (ท.08)
2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
2.1 ชุดนักศึกษา
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1. ผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2557 ฉบับละ 20 บาท
2. ผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ฉบับละ 50 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 1400
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การออกใบรับรองทางการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 1511-2
มือถือ : 080-591-8923

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ด้วยฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการออกเอกสารใบรับรองทางการศึกษาโดยให้บริการเอกสารสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่
และสําเร็จการศึกษาไปแล้วทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถนําเอกสารดังกล่าว ไปใช้งานได้ตามความต้องการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้รับบริการ ขอรับคําร้องขอใบรับรองทางการศึกษา
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
(ท.09) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนฯ (ระยะเวลา 10 นาที)
2. นักศึกษายื่นเอกสาร ท.09 ที่กรอกข้อมูลและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วพร้อมใบเสร็จรับเงิน
(ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ ตรวจสอบเอกสารและลงรับ
เรื่องในระบบ บริการการศึกษา และออกใบนัด
(ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

4. จัดทําเอกสารตามคําร้อง พร้อมตรวจสอบข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล คณะ และสาขาวิชา ของผู้ยื่นคําร้อง
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

5. เสนอผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากอธิการบดี อนุมัติ และ
ลงนามใบรับรองทางการศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
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6. จัดเก็บใบรับรองทางการศึกษาที่ลงนามแล้วเข้าแฟ้ม
(ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคําร้องขอใบรับรองทางการศึกษา (ท.09)
2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
2.1 ชุดนักศึกษา(เป็นนักศึกษา)
2.2 ชุดสูทสีสุภาพ (สําเร็จการศึกษาแล้ว)
2.3 ชุดครุยวิทยฐานะ (อนุมัติปริญญาแล้ว)
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1. ผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2557 ฉบับละ 20 บาท
2. ผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ฉบับละ 50 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 1400
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การออกใบประมวลผลการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 1511-2
มือถือ : 080-591-8923

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ (ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2.สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
3.ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้รับบริการ ขอรับคําร้องขอใบประมวลผลการศึกษา
1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
(ท.10) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนฯ (ระยะเวลา 10 นาที)
2. นักศึกษายื่นเอกสาร ท.10 ที่กรอกข้อมูลและชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วพร้อมใบเสร็จรับเงิน
(ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ ตรวจสอบเอกสารและลงรับ
เรื่องในระบบ บริการการศึกษา และออกใบนัด
(ระยะเวลา 30 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

4. จัดทําเอกสารตามคําร้อง พร้อมตรวจสอบข้อมูลผล
การศึกษา เกรดเฉลี่ย และหน่วยกิต ของผู้ยื่นคําร้อง
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

5. เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี อนุมัติลงนาม
ใบประมวลผลการศึกษา (ระยะเวลา 1 วัน)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
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6. จัดเก็บใบประมวลผลการศึกษาที่ลงนามแล้วเข้าแฟ้ม
(ระยะเวลา 10 นาที)

1. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 1 วัน (สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่)
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 วัน (สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคําร้องขอใบประมวลผลการศึกษา (ท.10)
2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
2.1 ชุดนักศึกษา(เป็นนักศึกษา)
2.2 ชุดสูทสีสุภาพ (สําเร็จการศึกษาแล้ว)
2.3 ชุดครุยวิทยฐานะ (อนุมัติปริญญาแล้ว)
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1. ผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2557 ฉบับละ 20 บาท
2. ผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ฉบับละ 50 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-1049099 ต่อ 1400
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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การขอสําเร็จการศึกษา และเสนอรายชื่อสําเร็จการศึกษา
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษาและอนุมัติ
ปริญญา
1. นักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ต่อฝ่ายทะเบียน ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
1.1 นักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษาในระบบ และตรวจสอบจบที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียน
1.2 รับคําร้องขอสําเร็จการศึกษา(ท.11) ที่ฝ่ายทะเบียน หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียน
www.reg.pit.ac.th/registrar/home.asp

1.3 กรอกข้อมูลของนักศึกษาให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคําร้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 ต้องผ่านขัน้ ตอนความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอนดังนี้
1.4.1 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
1.4.2 ผ่านประธานหลักสูตร
1.4.3 ผ่านงานการเงิน (ชําระเงินค่าใบประมวลผลการศึกษาและใบรับรอง ฉบับละ 20 บาท)
1.4.4 ผ่านสํานักห้องสมุด
1.5 ส่งรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จํานวน 5 รูป (เขียนชื่อ-สกุล, รหัสประจําตัว, สาขาวิชา หลังรูปถ่าย)
1.6 ยื่นเอกสารคําร้องทั้งหมดที่ฝ่ายทะเบียน ภายในกําหนด โดยต้องกรอกข้อความให้สมบูรณ์และถูกต้อง

2. ฝ่ายทะเบียน
2.1 ตรวจสอบเกณฑ์คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา การค้างชําระค่าลงทะเบียนและการยืมคืน
หนังสือ
2.1.1 ตรวจสอบเกณฑ์คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา การค้างชําระค่าลงทะเบียนและการยืมคืนหนังสือ
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา
2.1.2.1 ชื่อ-สกุล
2.1.2.2 วันเดือนปีเกิด
2.1.2.3 ประวัติต่างๆ ของนักศึกษา ว่าถูกต้องตามเอกสารคําร้องขอสําเร็จการศึกษา (ท.11)
หรือไม่
2.1.3 ถ้าเอกสารคําร้องขอสําเร็จการศึกษา(ท.11) ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จะแจ้ง
ให้นักศึกษาดําเนินการให้ถูกต้องและสมบูรณ์
2.1.4 เมื่ อ เอกสารเอกสารคํ า ร้ อ งขอสํา เร็ จ การศึ ก ษา(ท.11) ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ฝ่า ยทะเบี ย น จะ
ดําเนินการ
2.1.4.1 จัดเรียงเอกสารคําร้องขอสําเร็จการศึกษาแยกตามสาขาวิชา รหัสนักศึกษา
2.1.4.2 ทําบัญชีรายชื่อของนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาแยกตามสาขาวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา

2.2 ประกาศผล
ประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษา เพื่อนําผลการเรียนมาตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาต่อไป
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2.3 ตรวจสอบเกณฑ์สําเร็จการศึกษา
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

แยกคําร้องของนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและเอกสารคําร้องที่ผ่านขั้นตอนครบทุกขั้นตอน
ตรวจสอบรายวิชาว่าสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรหรือไม่
ตรวจสอบผลการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตาม ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3 แจ้งนักศึกษาให้ดําเนินการขอสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป

2.4 ฝ่ายทะเบียน รวบรวมรายชื่อ
2.4.1 ทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอสําเร็จการศึกษาแยกตามสาขาวิชาและนําเสนอต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลความประพฤติของนักศึกษา
2.4.2 ทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามข้อ 2.3.1 – 2.3.2 และนําเสนอต่อคณะวิชา

3. กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลประวัติความประพฤติของนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบข้อมูลประวัติความประพฤติของนักศึกษาและนําส่งคณะวิชา

4. คณะวิชา รวบรวมรายชื่อจากฝ่ายทะเบียน และจากกองพัฒนานักศึกษา เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
คณะวิชารวบรวมรายชื่อจากฝ่ายทะเบียนฯ และจากกองพัฒนานักศึกษา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาอนุมัติสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา ตามเกณฑ์ดังนี้
4.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่ตามที่สถาบันกําหนดไว้ในหลักสูตร
4.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
4.3 เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามความที่ระบุไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.4 เป็นผู้สมควรได้รับปริญญา

5. เสนอผลการพิจารณาอนุมัติสําเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา
ในกรณีที่ไม่อนุมัติแจ้งผลต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อดําเนินการต่อไป

6. คณะแจ้งมติที่ประชุมให้ฝ่ายทะเบียน
คณะวิชาแจ้งมติที่ประชุมให้ฝ่ายทะเบียนทราบ เพื่อจัดทํารายชื่อผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาให้คณะวิชา
นําเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อสถาบันฯ

7. เสนออธิการบดี
พิจารณานําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภาวิชาการ
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8. สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภาสถาบัน

9. สภาสถาบัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

10. เลขานุการสภาสถาบัน แจ้งมติที่ประชุมให้ฝ่ายทะเบียนรับทราบเพื่อจัดเอกสารทางการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนจัดทํา ใบประมวลผลสํา เร็จ การศึก ษาและใบรั บ รองสํา เร็ จ การศึก ษา หลั ง จากมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ โดยใช้เวลาจัดทําใบประมวลผลสําเร็จการศึกษาและใบรับรองสําเร็จการศึกษา ไม่เกิน
2 สัปดาห์ นับจากวันอนุมัติปริญญา และจัดทําปริญญาบัตรโดยใช้เวลาในการจัดทําปริญญาบัตรไม่เกิน 8 สัปดาห์
หลังสิ้นปีการศึกษา

**หมายเหตุ**
“ปริญญา” หมายถึง ปริญญา หรือ ปริญญาเกียรตินิยม หรือ ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
“ฝ่ายทะเบียน” หมายถึง ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
“คณะ” หมายถึง คณะวิชาต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
“สภาวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
“สภาสถาบัน” หมายถึง คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การขอกลับเข้าเรียน / คืนสภาพการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษา รับคําร้องขอกลับเข้าเรียน / คืนสภาพการเป็นนักศึกษา (ท.07) ที่ฝา่ ยทะเบียนฯ หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เว็บไซต์ http://reg.pit.ac.th/registrar/download/ท.07 ขอกลับเข้าเรียน / คืนสภาพการเป็นนักศึกษา pdf

2. นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคําร้อง ท.07

3. อ.ที่ปรึกษา
ลงนามใน
เอกสาร ท.07
นักศึกษารหัส 52-53 ขอกลับเข้าเรียนผ่านขั้นตอนที่ 3, 4

อนุญาต

ไม่อนุญาต

4. ประธาน
หลักสูตร
อนุญาต

ไม่อนุญาต

5. ฝ่ายทะเบียนฯ ตรวจสอบ
การลาพัก หน่วยกิตที่เรียนได้
หน่วยกิตคงเหลือตลอด
หลักสูตร
และระยะเวลาการศึกษา

6. เสนอคําร้อง
ต่อคณบดี
อนุญาต

ไม่อนุญาต

7. เสนอคําร้องต่อ
คณะกรรมการ
อนุญาต

ไม่อนุญาต

8. เสนอคําร้องต่อ
อธิการ / รอง
อธิการบดี
อนุญาต

ไม่อนุญาต

9. นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการขอกลับเข้าเรียน / ขอคืนสภาพนักศึกษา (500.-) การลาพักที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสถาบันเทคโนโลยีปทมวัน เลขที่บัญชี 008-000-7554
10. นําหลักฐานการชําระเงินพร้อมคําร้องขอขอกลับเข้าเรียน / ขอคืนสภาพนักศึกษา
ยื่นที่งานการเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ส่งเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนฯ ได้แก่
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ขอกลับเข้าเรียน / คืนสภาพการเป็นนักศึกษา (ท.07)
3. เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)
เพื่อดําเนินการบันทึกสถานะรายภาคในระบบฐานข้อมูลและประทับตราในเอกสาร

น.ศ.รับใบเสร็จรับเงินคืนจากฝ่ายทะเบียนฯ

หมายเหตุ

1. น.ศ. รหัส 51-56 ยื่นคําร้องก่อนวันลงทะเบียน 2 สัปดาห์
2. น.ศ. รหัส 57 เป็นต้นไป ยื่นคําร้องก่อนวันลงทะเบียน 1 สัปดาห์
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ระเบียบ/ข้อบังคับสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง กับฝ่ายทะเบียนฯ
1.ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2.ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
3.ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

