
รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา2564 ลงทะเบียนเรียนตั่งแตวันที่25 – 29 เมษายน 2565 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

 

 

รายละเอียด ดังน้ี  

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

*โดยสามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ังแตวันท่ี 25 – 29 เมษายน 2565  

2. สามารถชําระคาลงทะเบียนเรียนไดตั้งแตวันที่ 25 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2565 

3. กรณีลงทะเบียนลาชาไดตั่งแตวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565  

4. สามารถชําระคาลงทะเบียนลาชาไดตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565  

*คาปรับชําระลาชาวันละ 100 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท * 

5. เปดเรียนวันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2565   

*นักศึกษาสามารถดูปฏิทินการศึกษาไดที่ 

https://www.utcconline.com/_files/ugd/aace52_1f3d3d27ddee4903a70dda641fa55178.pdf 
6. กิจกรรมบรรยายสรุปกอนสอบ ปลายภาคการศึกษา วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 (รอประกาศตารางอีกครั้ง) 

7. สอบปลายภาคการศึกษา ระหวางวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 (รอประกาศตารางอีกครั้ง) 

หมายเหตุ 

1. นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนและชําระเงินในชวงเวลาที่กําหนด สามารถดําเนินการลงทะเบียนและชําระเงินไดอีกครั้ง 

ในชวงลงทะเบียนลาชา  

2. หากไมชําคาลงทะเบียน จะนํารายวิชาที่ไมชําระออกจากระบบ LMS 

3. กรุณาตรวจสอบใบ Pay-in slip ใหตรงกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของทาน 

4. กรณีเพิกถอน คืนเงินคาหนวยกิต(เต็มจํานวน) สับเปล่ียนวิชา หรือเพิ่มเติมวิชา ไดตั่งแตวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565  

5. กรณีเพิกถอนติดสัญลักษณ W (ไมคืนเงิน) ไดตั้งแตวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565  

 

**กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเพิ่มเพิ่มสามารถสอบถามไดที่หลักสูตร โทร 02-697-6450 

 

 

 

 

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


รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา2564 ลงทะเบียนเรียนตั่งแตวันที่25 – 29 เมษายน 2565 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารท่ัวไป หลักสูตร 4 ป    ** กรณีทําเร่ืองเทียบโอนวิชาฝกงาน** 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหตุ 

1. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

2. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

3. BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารท่ัวไป หลักสูตร 4 ป    ** ไมไดทําเร่ืองเทียบโอนวิชาฝกงาน** 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหตุ 

1. BB301 การฝกประสบการณวิชาชีพ1 สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

2. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 21 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารท่ัวไป **หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ป** 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหตุ 

1. BB301 การฝกประสบการณวิชาชีพ1 สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 

2. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 21 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 



รายวิชาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน สาขาบริหารทัว่ไป และ คณะบัญชี 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา2564 ลงทะเบียนเรียนตั่งแตวันที่25 – 29 เมษายน 2565 

** รบกวนนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และอานรายละเอียดเง่ือนไขอยางครบถวน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 212 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารท่ัวไป หลักสูตร 4 ป     

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหตุ 

1. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

2. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

3. BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรออนไลน4 ป 

รายวิชาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษารหัส 212 คณะบริหาร สาขาวิชาบริหารท่ัวไป **หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 2 ป** 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หมายเหตุ 

1. BF413 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 

2. BM305 การเจรจาตอรอง สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 

3. BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว สําหรับนักศึกษารหัส 212 สาขาบริหารทั่วไป หลักสูตรเทียบโอน ปวส. 


