
รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

รายละเอียด ดังน้ี  

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนเรียนไดท่ีระบบทะเบียน : http://reg5.utcc.ac.th  

*โดยสามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ังแตวันที่  

1.1 รหัส 20 ลงทะเบยีนไดตั้งแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 

- ชําระเงินคาลงทะเบียน 28 พฤศจิกายน – 8 มกราคม 2566 

1.2 รหัส 21 ลงทะเบยีนไดตั้งแตวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 

- ชําระเงินคาลงทะเบียน 29 พฤศจิกายน – 8 มกราคม 2566 

1.3 รหัส 22 ลงทะเบยีนไดตั้งแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 

- ชําระเงินคาลงทะเบียนงวดท่ี 2 วันท่ี 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 

- ชําระเงินคาลงทะเบียนงวดท่ี 3 (ของเทอมฤดูรอน) วันท่ี 20 – 26 มีนาคม 2566 

2. กรณีลงทะเบยีนลาชา 

2.1 รหัส 20-21 ลงทะเบียนลาชาไดตั้งแตวันท่ี 9 – 13 มกราคม 2566 

- ชําระเงินคาลงทะเบียนลาชา (มีคาปรับ) วันท่ี 9 – 15 มกราคม 2566 

2.2 รหัส 22 ลงทะเบยีนลาชาไดตั้งแตวันท่ี 9 – 13 มกราคม 2566 

- ชําระเงินคาลงทะเบียนลาชา (มีคาปรับ) งวดท่ี 2 วันท่ี 5 – 11 ธันวาคม 2565 

- ชําระเงินคาลงทะเบียนลาชา (มีคาปรับ) งวดท่ี 3 (ของเทอมฤดรูอน) วันท่ี 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 

*คาปรับชําระลาชาวันละ 100 บาท สงูสดุไมเกิน 1,000 บาท * 

3. วันเพิกถอน สับเปลี่ยนวิชา เพ่ิมเติมวิชา (ไมคืนเงินเต็มจํานวน) สําหรับรหัส20-21 วันท่ี 16 – 27 มกราคม 2566 

- วันชําระเงินคาเพ่ิมเติม สบัเปลีย่น (กรณีตองชาํระเงินเพ่ิม) (ไมมีคาปรับ) วันท่ี 16 – 29 มกราคม 2566 

4. วันเพิกถอน สับเปลี่ยนวิชา เพ่ิมเติมวิชา (คืนเงินคาหนวยกิต) สําหรับรหัส22 วันท่ี 16 – 27 มกราคม 2566 

5. เปดเรียนวันจันทรที่ 9 มกราคม 2566 

*นักศึกษาสามารถดูปฏิทินการศึกษาไดท่ี เว็บไซตหลักสูตร www.utcconline.com (เลือกนักศึกษา+ปฎิทินการศึกษา) 

6. วันสุดทายของการเรียน วันท่ี 23 เมษายน 2566 

7. กิจกรรมบรรยายสรุปกอนสอบ ปลายภาคการศึกษา วันท่ี 24 – 30 เมษายน 2566 (รอประกาศตารางอีกคร้ัง) 

8. สอบปลายภาคท่ีมหาวิทยาลยั ระหวางวันท่ี 12 – 14 พฤษภาคม 2566 (รอประกาศตารางอีกคร้ัง) 

 

 

 

 

 

http://reg5.utcc.ac.th/


รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

หมายเหตุ 

1. นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบยีนและชําระเงินในชวงเวลาท่ีกําหนด สามารถดาํเนินการลงทะเบียนและชําระเงินไดอีกคร้ัง 

ในชวงลงทะเบียนลาชา  

2. หากไมชําระคาลงทะเบยีน จะนํารายวิชาท่ีไมชําระออกจากระบบ LMS 

3. กรุณาตรวจสอบใบ Pay-in slip ใหตรงกับวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของทาน 

4. นักศึกษาเทียบโอนมาจากมหาวิทยาลยัอ่ืน นักศึกษานอกแผนใหติดตอสอบถามรายวิชาลงทะเบียนกับ เจาหนาท่ีหลักสูตร 

**กรณีนักศึกษามีขอสงสยัเพ่ิมเติมสามารถสอบถามไดท่ีหลักสตูร โทร 02-697-6450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ป   

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. BA302 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สําหรับนักศึกษารหัส 20 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
2. BA303 การบริหารตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ สําหรับนักศึกษารหัส 20 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
3. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 20 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
4. BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 20 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
5. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 20 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
6. BK432 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน  สําหรับนักศึกษารหัส 20 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบัญชี หลักสูตร 4 ป   

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. AC437 เกมจําลองทางบญัช ี สําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
2. BA925 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
3. AC315 การสอบบัญชแีละการใหความเชื่อม่ัน สําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
4. AC317 การภาษีอากร 2 สําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
5. AC318 การบัญชีชั้นสงู 1 สําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
6. BK432 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 

(เสรี) 
สําหรับนักศึกษารหัส 20 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรบันักศึกษารหัส 21 คณะบริหาร สาขาวิชาบรหิารทั่วไป หลักสูตร 4 ป 

* กรณีไมไดทําเรื่องเทียบโอนวิชาฝกงาน ใหลงวิชา BB302 แทนฺวิชา BA402**   

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
2. BA302 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
3. BA303 การบริหารตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
4. BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
5. BM409 การจัดการโครงการ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
6. BM312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรบันักศึกษารหัส 21 คณะบริหาร สาขาวิชาบรหิารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ป 

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
2. BK432 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน  สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
3. BM409 การจัดการโครงการ สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
4. BM312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
5. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
6 BB303 การฝกประสบการณวิชาชีพ3 สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบัญชี หลักสูตร 4 ป   

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ สําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
2. BA921 องคการและการจัดการ สําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
3. BA925 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
4. AC211 การบัญชีชั้นกลาง 2 สําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
5. AC437 เกมจําลองทางบญัช ี สําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 
6. BK432 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 

(เสรี) 
สําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบญัช ีหลักสตูรออนไลน 4 ป 

 

 

 

 

 



รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 212 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ป 

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาต ิ1 
สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 

2. BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
3. BA302 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
4. BA303 การบริหารตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
5. BM409 การจัดการโครงการ สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
6 BB302 การฝกประสบการณวิชาชีพ2 สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรบันักศึกษารหัส 212 คณะบรหิาร สาขาวิชาบรหิารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ป 

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
2. BK432 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน  สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
3. BM409 การจัดการโครงการ สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
4. BM312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
5. BK205 การตลาดดิจิทัล สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
6 BB302 การฝกประสบการณวิชาชีพ2 สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ป  

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาต ิ1 
สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 

2. BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
3. BA103 องคการและการจัดการ สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
4. BM409 การจัดการโครงการ สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
5. BK205 การตลาดดิจิทัล สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 
6 BJ702 การฝกประสบการณวิชาชีพ 2 สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรออนไลน 4 ป 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรบันักศึกษารหัส 22 คณะบริหาร สาขาวิชาบรหิารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ป 

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. BM409 การจัดการโครงการ สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
2. BM312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
3. BK205 การตลาดดิจิทัล สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
4. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
5. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 
6. BJ702 การฝกประสบการณวิชาชีพ 2 สําหรับนักศึกษารหัส 22 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบัญชี หลักสูตร 4 ป   

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. BK432 กลยุทธการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน (เสรี) สําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบญัช ีหลักสตูร 4 ป 
2. GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1 สําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบญัช ีหลักสตูร 4 ป 
3. BA921 องคการและการจัดการ สําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบญัช ีหลักสตูร 4 ป 
4. EC921 หลักเศรษฐศาสตร 1  สําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบญัช ีหลักสตูร 4 ป 
5. AC110 การบัญชีชั้นกลาง 1 สําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบญัช ีหลักสตูร 4 ป 
6. AC437 เกมจําลองทางบญัช ี สําหรับนักศึกษารหัส 22 คณะบญัช ีหลักสตูร 4 ป 

 

 

 



รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน และรายวิชาตามประกาศดานลาง 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 222 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลักสูตร 4 ป   

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
2. BM312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
3. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
4. BK205 การตลาดดิจิทัล สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
5. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 
6. BJ701 การฝกประสบการณวิชาชีพ 1 สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรออนไลน 4 ป 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรบันักศึกษารหัส 222 คณะบรหิาร สาขาวิชาบรหิารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ป 

 รหัสวชิา ช่ือวิชา หมายเหตุ 
1. BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
2. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
3. BM312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
4. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
5. BK205 การตลาดดิจิทัล สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 
6. BJ701 การฝกประสบการณวิชาชีพ 1 สําหรับนักศึกษารหัส 222 สาขาบริหารท่ัวไป หลักสตูรเทียบโอน ปวส. 

 

 

 


