มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ประวัติความเปนมา
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ธนบุรีวาดวยการแบงสวนงาน พ.ศ. 2541 ขอ 4.5 และระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยบุคลากร
และการดําเนินงาน พ.ศ. 2541 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนอยางเปนระบบ และไดมาตรฐาน
ซึ่งมีที่ทําการอยู ณ ตึก B ชั้น 1 หอง B 101 โดยการดําเนินงานขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ

 ปรัชญา
ยินดีใหบริการ ปฏิบัติงานเที่ยงตรง ทรงไวซึ่งประสิทธิภาพ
(MIND OF SERVICE VALIDITY AND EFFICIENCY)
S : Service mind มีจิตบริการ
E : Expedition บริการดวยความรวดเร็วฉับไว
R : Reform ปรับปรุงใหดีขึ้นและทันสมัย
V : Vision มีวิสัยทัศน
I : Information Technology นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
C : Corrections มีความถูกตอง
E : Entirety ครบถวนสมบูรณ

 ปณิธาน
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธนบุรี มุงความเปนเลิศดานการบริการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยยึดหลักความซื่อสัตย ถูกตอง โปรงใส

 วิสัยทัศน
สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ดํ า เนิ น งานด า นทะเบี ย นและ
ประมวลผล อยางมีระบบระเบียบ มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 พันธกิจ
สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป น หน ว ยงานกลางที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การด า น
การศึกษาของทุกคณะวิชา ใหบริการทางการศึกษาและขอมูลแกอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ตลอด
จนหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหนาที่หลักตั้งแตการรับลงทะเบียน จัดทํา
ระเบียนประวัตินักศึกษา บันทึกผลการศึกษา ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ออกเอกสารรับรองนักศึกษา ตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา ออกใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
หนังสือสําคัญ และจัดทําใบปริญญาบัตร

 บทบาทและหนาที่
1. ดําเนินและประชาสัมพันธ รับรายงานตัวและลงทะเบียนนักศึกษา
2. จัดทําระเบียนประวัตินักศึกษา ออกรหัส และจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษา
4. สถิติและการจําแนกสถาพการศึกษา
5. การลงทะเบียนรายวิชา
6. ดําเนินการเปลีย่ นแปลง เพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
7. เทียบโอนผลการเรียน
8. สรุปผล ประมวลผลการศึกษา และรายงานผลการเรียน
9. รับใบคํารอง และจัดทําใบรับรองตาง ๆ
10. จัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาขอแจงสําเร็จการศึกษา และจัดทําบัญชีรายชื่อบัณฑิต
11. จัดทําใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
12. ใบปริญญาบัตร
13. บริการขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา
14. จัดทําสําเนาขอสอบ และผลิตเอกสารตาง ๆ
15. ติดตามผลความกาวหนาดานอาชีพของบัณฑิต
16. งานอื่น ๆ ทีไ่ ดรับมอบหมาย
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 องคกรภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล แบงออกเปน 4 หนวยงาน
1. งานธุรการ
- สารบรรณ
- การประชาสัมพันธ
- การประสานงานและติดตามผล

2. งานตรวจสอบ
- การรายงานตัวและขึ้นทะเบียน
- การตรวจสอบคุณสมบัติและประวัตินักศึกษา
- การเทียบโอนรายวิชา
- สถิติและจําแนกสถานภาพนักศึกษา
- การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา

3. งานทะเบียน
- การจัดทําทะเบียนนักศึกษา
- การจัดทําคูมือการใชบริการ
- การลงทะเบียน
- การเพิ่มถอน เปลีย่ นกลุม
- การยายหลักสูตร ลาพักและพนสภาพ
- การขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
- การจัดทําหนังสือรับรอง ปริญญาบัตร
- การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการติดตาม ประสานงาน

4. งานประมวลผล
- ประมวลผลการศึกษา
- พัฒนาและรักษาฐานขอมูล
- รายงานผลการศึกษา
- บริการขอมูลออนไลน
- ระเบียนและศูนยขอมูล
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 การติดตอขอรับบริการขณะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธนบุรี
สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดพัฒนาแบบฟอรมใบคํารองและลําดับขั้นตอนการ
ใหบริการแกนักศึกษาที่ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ใหมีความสะดวกและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีแบบฟอรมคํารองประเภทตางๆ ที่ใหบริการรับติดตอดังนี้
1. มธร. 03 แบบฟอรมขอเพิ่มรายวิชา
2. มธร. 04 แบบฟอรมขอลดรายวิชา
3. มธร. 05 แบบฟอรมขอลงทะเบียนหนวยกิตต่ํา/เกินกวากําหนด
4. มธร. 06 แบบฟอรมขอลดรายวิชาติด W
5. มธร. 07 แบบฟอรมขอลาออกจากการเปนนักศึกษา
6. มธร. 08 แบบฟอรมคํารองทั่วไป
7. มธร. 09 แบบฟอรมขอหนังสือรับรอง
8. มธร. 10 แบบฟอรมขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
9. มธร. 11 แบบฟอรมขอคําอธิบายรายวิชา
10. มธร. 12 แบบฟอรมขอสําเร็จการศึกษา
11. มธร. 13 แบบฟอรมขอลาพักการศึกษา
12. มธร. 14 แบบฟอรมขอโอนยาย
13.มธร. 15 แบบฟอรมขอมอบฉันทะ
14. มธร. 16 แบบฟอรมขอแกเกรด I
15. มธร. 17 แบบฟอรมขอคํารองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
16. มธร. 19 แบบฟอรมขอโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
17. มธร. 20 แบบฟอรมขอเพิ่มชื่อและเลขที่นั่งสอบ
18. มธร. 21 แบบฟอรมขอ Regrade
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 แบบคํารองทั่วไป

1

ใชสําหรับ
1. การสอบซ้ําซอน
2. การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม (โดยจะตองเสียเงินคาธรรมเนียมทําบัตรประจําตัว
นักศึกษา จํานวน 100 บาท)
3. การเปลี่ยนที่อยูใหม
4. การผอนผันการลงทะเบียนลาชากวากําหนด
5. การเปลี่ยนชือ่ – สกุล
6. การขอสอบยอนหลัง
7. ขอเรียนรวมตางสถาบัน ฯ
8. การขอกลับเขาศึกษา
9. อื่น ๆ
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นักศึกษารับใบลงทะเบียนกับอาจารยที่ปรึกษาเพือ่ ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนและ
ลงลายมือชื่อ (ตรวจสอบรายวิชาบังคับกอนในคูมอื นักศึกษา)
2. นักศึกษายื่นใบลงทะเบียนทีล่ งรายวิชาแลวที่สํานักทะเบียนและประมวลผล และรอ
รับใบแสดงผลรายวิชาทีล่ งทะเบียนพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับรายการชําระเงินคา
หนวยกิตและคาบํารุงตาง ๆ
3. นักศึกษานําสําเนาการลงทะเบียนคืนอาจารยที่ปรึกษา
4. นักศึกษายื่นใบแสดงผลรายวิชาที่ลงทะเบียน ที่แผนกการเงินเพือ่ ชําระเงิน
5. หามนักศึกษาเปลี่ยนแปลงหรือแกไขรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบใหลงทะเบียนจากอาจารย
ที่ปรึกษา (ตามขอ 1) โดยเด็ดขาด
6. หากมีการเปลีย่ นแปลงหรือแกไขรายวิชาที่ลงทะเบียนใหนักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการ
เพิ่ม / ลดรายวิชาภายหลังทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
7. รายวิชาที่มกี ารแบงกลุมเรียนใหนักศึกษาระบุกลุมใหชัดเจน
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมทันตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดในชวงการลงทะเบียนลาชาตามปฏิทินการศึกษา โดยเสีย
คาปรับวันละ 50 บาท (สูงสุดไมเกิน 200 บาท) ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคเรียน

พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ ลงทะเบียนผานเน็ต ¾ สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ การเงิน

สํานักทะเบียนและประมวลผล 63

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการลงทะเบียนต่ํา / เกินกวาที่กําหนด
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมการลงทะเบียนต่ํา / เกินกวาที่กาํ หนด (มธร. 05)
2. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา / คณบดีทนี่ ักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียน
ต่าํ / เกินกวาทีก่ ําหนด
หมายเหตุ : นักศึกษาตองยื่นแบบฟอรมการลงทะเบียนต่ํา / เกินกวาที่กําหนด พรอมกับ
ใบลงทะเบียนโดยมีเงื่อนไขดังนี้
• สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาสถานภาพปกติ (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป) ลงทะเบียนได
12 – 22 หนวยกิต Summer ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต
- นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ (เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00) ลงทะเบียนได
9 – 15 หนวยกิต Summer ลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
• สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ
- นักศึกษาสถานภาพปกติ (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป) ลงทะเบียนได
12 – 18 หนวยกิต Summer ลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
- นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ (เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00) ลงทะเบียนได
6 – 12 หนวยกิต Summer ลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต

ขอคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ คณบดี ¾ สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา
1. นักศึกษาขอรับแบบฟอรมเพิ่มรายวิชา (มธร.03) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษากรอกรายวิชาในแบบฟอรมเพิ่มรายวิชาใหเรียบรอย
3. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชา
ที่ลงทะเบียน อาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชือ่
4. นักศึกษายื่นสําเนาแบบฟอรมเพิม่ รายวิชา ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบ
หนวยกิตและรายวิชา
5. นักศึกษายื่นแบบฟอรมเพิ่มรายวิชา พรอมชําระคาหนวยกิต และคาธรรมเนียมที่แผนกการเงิน
6. นักศึกษายื่นสําเนาแบบฟอรมเพิม่ รายวิชา ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
7. หามนักศึกษาเปลี่ยนแปลง หรือแกไขรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(ตามขอ 3) โดยเด็ดขาด
8. นักศึกษาตองระบุกลุมเรียนในรายวิชาที่มกี ารแบงกลุมเรียน ลงในฟอรมเพิ่มรายวิชา
ใหชัดเจนดวย
9. นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครั้งที่ลงทะเบียน / เพิ่ม / ลดรายวิชา
หมายเหตุ : นักศึกษาตองทําการเพิม่ รายวิชา ภายในเวลาที่กําหนดไวในปฏิทนิ การศึกษาเทานั้น
; การเพิ่มรายวิชาจะมีผลสมบูรณ เมือ่ นักศึกษาไดปฏิบัติตามขั้นตอนและชําระเงินครบถวน :

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ สํานักทะเบียน ¾ การเงิน ¾ สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการลดรายวิชา
1. นักศึกษาขอรับแบบฟอรมลดรายวิชา (ท.มธร.04) ไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษากรอกรายวิชาในแบบฟอรมลดรายวิชาใหเรียบรอย
3. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบการลดรายวิชาทีล่ งทะเบียน
อาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชือ่
4. นักศึกษายื่นสําเนาแบบฟอรมลดรายวิชา ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบ
หนวยกิตและรายวิชา
5. นักศึกษายื่นแบบฟอรมลดรายวิชา พรอมชําระคาธรรมเนียมที่แผนกการเงิน
6. นักศึกษายื่นสําเนาแบบฟอรมลดรายวิชา ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
7. หามนักศึกษาเปลี่ยนแปลง หรือแกไขรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(ตามขอ 3) โดยเด็ดขาด
8. นักศึกษาตองระบุกลุมเรียนในรายวิชาที่มกี ารแบงกลุมเรียน ลงในแบบฟอรมลดรายวิชาให
ชัดเจนดวย
9. นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครั้งที่ลงทะเบียน / เพิ่ม / ลดรายวิชา
หมายเหตุ : นักศึกษาตองทําการลดรายวิชา ภายในเวลาที่กําหนดไวในปฏิทนิ การศึกษาเทานั้น
; การลดรายวิชาจะมีผลสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติตามขัน้ ตอนและชําระเงินครบถวน :

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ สํานักทะเบียน ¾ การเงิน ¾ สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการลดรายวิชาหลังกําหนดติด W
1. นักศึกษาขอรับแบบฟอรมลดรายวิชาหลังกําหนดติด W (ท.มธร.06) ไดที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
2. นักศึกษากรอกรายวิชาในแบบฟอรมลดรายวิชาหลังกําหนดติด W ใหเรียบรอย
3. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบการลดรายวิชาหลังกําหนด
ติด W ที่ลงทะเบียน อาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชือ่
4. นักศึกษายื่นสําเนาแบบฟอรมลดรายวิชาหลังกําหนดติด W ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
เพือ่ ตรวจสอบหนวยกิตและรายวิชา
5. นักศึกษายื่นแบบฟอรมลดรายวิชาหลังกําหนดติด W พรอมชําระคาธรรมเนียมที่แผนกการเงิน
6. นักศึกษายื่นสําเนาแบบฟอรมลดรายวิชาหลังกําหนดติด W ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
7. หามนักศึกษาเปลี่ยนแปลง หรือแกไขรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(ตามขอ 3) โดยเด็ดขาด
8. นักศึกษาตองระบุกลุมเรียนในรายวิชาที่มกี ารแบงกลุมเรียน ลงในแบบฟอรมลดรายวิชาหลัง
กําหนดติด W ใหชัดเจนดวย
หมายเหตุ : นักศึกษาตองทําการลดรายวิชาหลังกําหนดติด W ภายในเวลาทีก่ ําหนดไวในปฏิทนิ
การศึกษาเทานั้น
; การลดรายวิชาจะมีผลสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติตามขัน้ ตอนและชําระเงินครบถวน :

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ สํานักทะเบียน ¾ การเงิน ¾ สํานักทะเบียน
¾ พบอาจารยที่ปรึกษา

สํานักทะเบียนและประมวลผล 10

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาขอแบบฟอรมขอหนังสือรับรอง (ท.มธร.09) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมขอหนังสือรับรอง ตามที่ตอ งการ
นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพือ่ ลงลายมือชือ่
นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอหนังสือรับรอง (พรอมรูปถายตามจํานวนที่ขอ) ที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

หมายเหตุ : การขอหนังสือรับรอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• การติดตอรับหลักฐาน หลังจากยืน่ คํารอง 7 วัน หรือตามที่สํานักทะเบียนฯ กําหนด
• กรณีที่ยังไมจบการศึกษา
- รูปถายหนาตรง สี ขนาด 1 นิ้ว
- ทรงผมสุภาพ ไมสวมแวนตา
- ผูหญิง สวมเสื้อนักศึกษา ติดเข็มและกระดุมของมหาวิทยาลัยธนบุรี
- ผูชาย สวมเสื้อนักศึกษาสีขาว ผูกเนคไทที่ติดเข็มของมหาวิทยาลัยธนบุรี
- หามใชรูปสติ๊กเกอร หรือ Print จากคอมพิวเตอร
• กรณีที่จบการศึกษาแลว
- รูปถายหนาตรง สี ขนาด 1 นิ้ว
- ทรงผมสุภาพ ไมสวมแวนตา
- สวมชุดครุยตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรีกําหนด
- หามใชรูปสติ๊กเกอร หรือ Print จากคอมพิวเตอร

สํานักทะเบียนและประมวลผล 11

มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชนิดของหนังสือรับรอง
1. หนังสือรับรองกําลังศึกษาอยู
2. หนังสือรับรองคาดวาสําเร็จการศึกษา
3. หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา สภาอนุมัติแลว

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ การเงิน ¾ สํานักทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล 12

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ท.มธร.10) ที่สํานักทะเบียน
และประมวลผล
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามที่ตองการ
และชําระเงินที่แผนกการเงิน
3. ยื่นแบบฟอรมขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พรอมใบเสร็จและรูปถายตามจํานวนที่
ขอที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
หมายเหตุ : การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยมีเงื่อนไขเหมือนกับการขอหนังสือ
รับรอง
( ดูหนาที่ 11 )
- การติดตอขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่สําเร็จการศึกษาแลว
นักศึกษาตองมาติดตอขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ดวยตนเอง
ตามวันเวลาที่กําหนดเพื่อลงลายมือชื่อของนักศึกษาในหนังสือสําคัญ และให
นักศึกษานําบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชนมาดวย

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบหัวหนาสาขาวิชา ¾ คณบดี ¾ การเงิน ¾ สํานักทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล 13

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการแจงจบการศึกษา สําหรับผูที่คาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา
1. นักศึกษาตรวจสอบรายชือ่ ไดทบี่ อรดสํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษาขอแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา (ท.มธร.12) และแบบฟอรมสูจิบัตร (ท.มธร. 27)
ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
3. นักศึกษากรอกรายละเอียดใหครบถวนและชัดเจน
4. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขา คณบดี สํานักหอสมุดฯ สํานักทะเบียนฯ แผนกการเงิน
เพื่อขอความเห็นชอบและลงลายมือชื่อในเอกสาร
หมายเหตุ : นักศึกษาตองยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา ภายในระยะเวลาตามทีป่ ฏิทิน
การศึกษาไดกําหนดไว

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ¾ ขอคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ หัวหนา
สาขา ¾ คณบดี ¾ หอสมุด ¾ สํานักทะเบียน ¾ การเงิน ¾ สํานักทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล 14

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการขอแกเกรด I
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมขอแกเกรด I (ท.มธร.16) ที่หองสํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษาพบอาจารยผูสอน เพือ่ ทําการแกเกรด
หมายเหตุ : นักศึกษาตองสอบหรือทํางานใหเสร็จ เพื่อรายงานผลการสอบภายใน 2 สัปดาห
ของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนัน้ สัญลักษณ I จะเปลีย่ นเปน F* ไปโดยอัตโนมัติ

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ อาจารยที่ปรึกษา ¾ คณบดี ¾ ยื่นคํารองที่สํานักทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล 15

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการขอโอนยาย
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมการขอโอนยาย (ท.มธร.14) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
2.นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัดเดิมกอน เพื่อขออนุมัติและลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอรมคํารอง
3. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา/คณบดีที่นักศึกษาสังกัดใหม เพื่อขออนุมัติและลงลายมือชื่อใน
แบบฟอรมคํารอง
4. นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอโอนยาย ที่แผนกการเงินเพื่อชําระเงินคาโอนยาย และรอรับใบเสร็จ
ชําระเงิน
5. นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอโอนยาย ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอรหัสประจําตัว
นักศึกษาใหม
หมายเหตุ : การขอโอนยาย จะตองทํากอนการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา และจะตอง
ชําระเงินคาโอนยาย 200 บาท และหลังจากนักศึกษาโอนยายแลว จะตองทําบัตรนักศึกษาใหมดวย
6. หลักฐานประกอบการพิจารณา
6.1 สําเนาคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และหรือ สําเนา
คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
6.2 สําเนาคุณวุฒกิ ารศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript of Records) จาก
สถาบันเดิมที่ จะขอเทียบโอน
6.3 สาระสําคัญของรายวิชาที่จะขอเทียบโอน ( คูมือนักศึกษาจากสถาบันเดิม )
7. การแจงผลการเทียบโอน เมื่อกรรมการพิจารณาการเทียบโอนมีมติอนุมัติหรือไมอนุมตั ิ จะแจง
ใหทราบในโอกาสตอไป

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ อาจารยที่ปรึกษา ¾ หัวหนาสาขา+คณบดี (คณะเดิม) ¾ หัวหนา
สาขา+คณบดี (คณะใหม) ¾ การเงิน¾ ยื่นคํารองทีส่ ํานักทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล 16

มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการเทียบโอนระหวางสถาบัน
โดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
1.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
1.2 ตองเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาใน
หลักสูตรทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
2. หลักเกณฑการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต ระหวางการศึกษา
2.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาทีท่ บวง
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มอี ํานาจตามกฎหมายรับรอง
2.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีม่ ีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสี่ของ
รายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
2.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีส่ อบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ
แตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
2.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
2.5 นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธนบุรีอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธนบุรีเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได
ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตาม
หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ
2.7 มหาวิทยาลัยธนบุรีจะแสดงผลการเรียนโดยแยกรายวิชาที่เทียบโอนไวตางหากจาก
วิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้จะระบุสถาบันการศึกษาเดิมไวดวย
3. หลักฐานประกอบการพิจารณา
3.1 สําเนาคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือสําเนาคุณวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
3.2 สําเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Records) จากสถาบัน
เดิมที่จะขอเทียบโอน
3.3 สาระสําคัญของรายวิชาที่จะขอเทียบโอน (คูมือนักศึกษาจากสถาบันเดิม)
7. การแจงผลการเทียบโอน เมื่อกรรมการพิจารณาการเทียบโอนมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติ จะแจงใหทราบ
ในโอกาสตอไป

หยิบคํารองที่สํานกั ทะเบียน ¾ หัวหนาสาขา+คณบดี ¾ ยื่นคํารองที่สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการเพิ่มชื่อและเลขทีน
่ ั่งสอบ
สําหรับนักศึกษาที่ไมมีชื่อและเลขที่นั่งสอบ ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผลไดติด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบที่บอรดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบตามรายวิชา โดย
นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมเพิ่มชื่อและเลขที่นั่งสอบ (ท.มธร.20) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใหครบถวน และยื่นแบบฟอรมที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อรับทราบหองสอบและเลขที่นั่งสอบ ตอไป

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ นักศึกษากรอกรายละเอียด ¾ ยื่นคํารองที่สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการลาพักการศึกษา
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมขอลาพักการศึกษา (ท.มธร.13) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา / คณบดีทนี่ ักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการลาพักการศึกษา
3. นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอลาพักการศึกษา ที่แผนกการเงินเพื่อชําระเงินคาลาพักการศึกษา
และรอรับใบเสร็จชําระเงิน
4. นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอลาพักการศึกษา พรอมใบเสร็จชําระเงิน ที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
หมายเหตุ : กรณีลาพักการศึกษา จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 250 บาท

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ หัวหนาสาขา ¾ การเงิน ¾ ยื่นคํารองที่
สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการรักษาสภาพนักศึกษา
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมขอรักษาสภาพนักศึกษา (ท.มธร.17) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา / คณบดีทนี่ ักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมัติการรักษาสภาพนักศึกษา
3. นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอรักษาสภาพนักศึกษา ที่แผนกการเงินเพือ่ ชําระเงินคารักษาสภาพ
นักศึกษาและรอรับใบเสร็จชําระเงิน
4. นักศึกษายื่นแบบฟอรมขอรักษาสภาพนักศึกษา พรอมใบเสร็จชําระเงิน ที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
หมายเหตุ : กรณีรักษาสภาพนักศึกษา จะใชกับนักศึกษาทีไ่ มมีรายวิชาลงภาคการศึกษานั้น
โดยจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 250 บาท
หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ หัวหนาสาขา+คณบดี ¾ การเงิน ¾ ยื่นคํา
รองที่สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนการลาออกจากการเปนนักศึกษา
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา (ท.มธร.07) ไดที่สํานักทะเบียน
และประมวลผล
2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหเรียบรอย
3. นักศึกษาเสนอลงลายมือชื่อตามหมายเลขที่ไดกําหนดไวในแบบฟอรมคํารองขอลาออกจากการ
เปนนักศึกษา
4. นักศึกษาสําเนาแบบฟอรมคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษาที่เสนอลงลายมือชื่อครบแลว
ใหกับสํานัก กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
5. นักศึกษายื่นแบบฟอรมคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษาที่เสนอลงลายมือชื่อครบแลวมา
ยื่นที่สํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการลาออกจากการเปนนักศึกษา
หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ หัวหนาสาขา+คณบดี ¾ หอสมุด ¾
การเงิน ¾ ยื่นคํารองที่สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 ขั้นตอนขอกลับเขาศึกษา
1. นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองทัว่ ไป (ท.มธร.08) ทีส่ ํานักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา / คณบดีที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขออนุมตั ิการขอกลับเขาศึกษาตอ
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาทําเรื่องขอลาพักการศึกษาในภาค การศึกษาที่แลว ถาตองการขอ
กลับเขาศึกษาตอนักศึกษาตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาใหเสร็จสิ้น กอนการลงทะเบียนเรียน
มิฉะนั้น จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนได

หยิบคํารองที่สํานักทะเบียน ¾ พบอาจารยที่ปรึกษา ¾ คณบดี ¾ ยื่นคํารองที่สํานักทะเบียน
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มหาวิทยาลัยธนบุรี
 อัตราคาธรรมเนียมการทําเอกสารตางๆตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย






คาธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
คาธรรมเนียมการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
คาธรรมเนียมการลาพักการเปนศึกษา
คาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
คาธรรมเนียมการโอนยายคณะ / สาขา / ภาค

ฉบับละ 30 บาท
ฉบับละ 100 บาท
ภาคการศึกษาละ 250 บาท
ภาคการศึกษาละ 250 บาท
200 บาท

สํานักทะเบียนและประมวลผล 24

