คำถำมที่พบบ่อยของหน่วยบุคคล
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
1. คำถำม : กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ต้องใช้เอกสำรดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง
คำตอบ : เอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใช้เอกสารดังนี้
1. แบบบันทึกการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
2. หนังสือเชิญ หรือ การตอบรับ หรือสาเนาหนังสือการจัดประชุม
3. เอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของเจ้าภาพที่จัดประชุม/สัมมนา/เสนอผลงาน
4. กาหนดตารางการประชุม/สัมมนา/เสนอผลงาน
5. สาเนาโครงการ/สาเนาบันทึกที่ได้รับอนุมัติการใช้เงินจากมหาวิทยาลัย หรือสาเนาการขออนุมัติใช้เงิน
6. กรณีไปเสนอผลงาน (แนบบทคัดย่อ/Abstract)
7. ส่งรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการประมาณ 15 วัน
2. คำถำม : กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ต้องยื่นเอกสำรดำเนินกำรก่อนเดินทำงนำนแค่ไหน
คำตอบ : การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องยื่นเอกสารดาเนินการก่อนเดินทางส่งถึงหน่วยบุคคลของคณะ ฯ
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง เนื่องจาก หน่วยบุคคลต้องเสนอเรื่องให้ท่านอธิการลงนาม โดยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ส่ง
เรื่องถึงส่วนทรัพยากรบุคคล ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

คำถำมที่พบบ่อยของนักวิทยำศำสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
3. คำถำม : จดหมำยตอบรับฝึกงำนจำกบริษัทมำถึงหรือยัง
คำตอบ : ต้องสอบถามก่อนว่าจดหมายที่ส่งมาเป็นแบบไหน แบบลงทะเบียนEMS หรือแบบลงทะเบียนธรรมดา
- ถ้าแบบลงทะเบียน EMS ต้องขอเลขที่ส่ง เพื่อที่จะเช็คว่าถึงวันไหน ใครเป็นคนรับ
- ถ้าส่งแบบธรรมดา จะไม่สามารถเช็คได้
- ทางบริษัทส่ง E-MAIL ให้อาจารย์ผู้ประสานงานแล้วหรือยัง หรือบริษัทจะส่ง FAX
ดังนั้น ก่อนที่นิสิตจะมาสอบถามจดหมายตอบรับการฝึกงานนั้นต้องทราบข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นก่อน
4. คำถำม : สำรเคมีตัวนี้มีไหมคะ/ครับ
คำตอบ : มีตามลิสต์รายการสารเคมีคะ
5. คำถำม : สำรเคมีตัวนี้เตรียมอย่ำงไร
คำตอบ : ถ้าเราจะเตรียม NaOH 0.1
- นิสิตต้องดูที่ขวดว่าความเข้มข้นเท่าไหร่ แล้วคานวณตามสัดส่วนที่ต้องการใช้
6. คำถำม : กุญแจห้อง.........อยู่ตรงไหนคะ
คำตอบ : ดูได้จากตู้เก็บกุญแจและสมุดเบิกกุญแจคะ
7. คำถำม : ของมีพอใช้ไหม
คำตอบ : มีพอ เพราะมีลิสต์รายการ stock ของอยู่สามารถตรวจเช็คได้
8. คำถำม : สำรเคมีสำมำรถเบิกวันไหนได้บ้ำง
คำตอบ : วันอังคารเช้าและวันพฤหัส ก่อน 12.00 น.
9. คำถำม : เบิกสำรเคมีหรือวัสดุได้เยอะมำกที่สุดในจำนวนเท่ำไหร่
คำตอบ : ตามความเหมาะสม และถ้าใช้ในปริมาณที่มากควรซื้อมาใช้เอง

คำถำมที่พบบ่อยของหน่วยวิจัย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
10. คำถำม : ขอส่งรำยงำนวิจัยหลังที่กำหนดได้หรือไม่ (กรณีทำไม่ทัน)
คำตอบ : ได้ แต่ต้องไม่เกินภายในกาหนดของสัญญา มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับเงินงวดที่ 2 หรือส่งหลังสัญญาได้แต่ไม่ได้รับ
เงินงวดที่ 2 เช่นกัน
11. คำถำม : ซื้อของทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรได้หรือยัง
คำตอบ : ต้องรอให้โครงการได้รับอนุมัติก่อนและทาใบ พ.101 ก่อน จึงจะสามารถซื้อได้

คำถำมที่พบบ่อยของหน่วยคลังและพัสดุ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
12. คำถำม : ทำไมใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำลถึงระบุภำษำอังกฤษไม่ได้
คำตอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานของราชการเอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษต้องแปลเป็น
ภาษาไทยทั้งหมด
13. คำถำม : เบิกค่ำใช้จ่ำยได้เมื่อไหร่
คำตอบ : เมื่อเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการในการตรวจเอกสารของทางหน่วยการคลัง
14. คำถำม : ใบเสร็จค่ำลงทะเบียนต้องมีรำยละเอียดอะไรบ้ำง
คำตอบ : ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อผู้อบรม พร้อมที่อยู่ของคณะ ฯ (ตามที่อยู่หลักของมหาวิทยาลัย)
2. ค่าลงทะเบียนของผู้อบรม ตามจานวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งตัวเลขและภาษาไทย
3. ที่อยู่ของผู้จัดอบรม
4. ลายเซนต์ของการเงินผู้รับเงิน
15. คำถำม : ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย มีกรณีใดบ้ำงที่ร้ำนค้ำ/ บริษัทต้องโดนหัก
คำตอบ : จ่ายเป็นเงิสดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
16. คำถำม : จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่ำยถ้ำเป็นจุดสตำงค์ต้องเขียนเบิกแบบไหน
คำตอบ : จ่ายตามจุดสตางค์ได้ปกติ เช่น จานวนเงินลงท้ายด้วย 50 สตางค์ หรือ 75 สตางค์ แต่ถ้า จานวนเงินลงท้ายด้วย
15 สตางค์ 20 สตางค์ หรือ อื่นๆ ให้เขียนด้วยปากกาแดงในใบเสร็จรับเงิน ด้วยข้อความ “ขอเบิกเพียง” พร้อมเซ็นชื่อกากับ
ตัวอย่ำงเช่น ซื้อของมาเป็นจานวนเงิน 1,250.20 บาท ให้เขียนด้วยปากกาแดง “ขอเบิกเพียง 1,250 บาท” พร้อมเซ็นชื่อ
กากับ
17. คำถำม : โครงกำรฯ ของสำขำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ใช้แผนงำน/ผลผลิตอะไรเหมือนปีที่แล้วหรือไม่
คำตอบ : โครงการงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ใช้แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. คำถำม : ทำไมสินค้ำบำงรำยกำรไม่มีในบัญชีคงคลัง
คำตอบ : ผู้ขอต้องแจ้งความจานงและขอซื้อขอจ้างให้หัวหน้าส่วนงานตัดสินว่าจาเป็นไหม

19. คำถำม : ค่ำตอบแทน อ.พิเศษ ทำไมได้ไม่เท่ำกันบำงคนได้ 400 บำท บำงคนได้ 800 บำท
คำตอบ : บุคคลภายใน/นอก (รัฐบาล) ได้ 400 บาท เบิกจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
บุคคลภายนอก (เอกชน) ได้ 800 บาท เบิกจ่ายเงินรายได้
20. สิ่งของที่จะจัดซื้ออะไรเป็นวัสดุ อะไรเป็นครุภัณฑ์ เรำจะจำแนกประเภทได้อย่ำงไร
คำตอบ : สิ่งของที่เป็นวัสดุ มี 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทวัสดุคงทน เป็นสิ่งของที่คงทน มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานปกติได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เป็นสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม
3. ประเภทวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษา
ให้กลับคืนสภาพเดิม
ครุภัณฑ์ คือ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุดเสียหายแล้ว สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม
21. คำถำม : ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนเรำสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก่อนที่จะได้รับกำรอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่ได้ ต้องได้รับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างก่อนถึงจะจัดซื้อจัดจ้างได้
22. คำถำม : กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวงเงินจำเป็นต้องจะต้องทำขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะหรือไม่
อย่ำงไร
คำตอบ : โดยหลักการต้องทา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 21
23. คำถำม : กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินเท่ำไรต้องทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง
คำตอบ : วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
24. คำถำม : ใบเสนอรำคำแบบใดที่สำมำรถนำมำใช้ได้
คำตอบ : เนื่องจากรายละอียดในใบเสนอราคาจะต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน อีกทั้งงานจัดซื้อจะต้องไม่มีงาน
จ้างอยู่ด้วย (เป็นค่าของ ค่าบริการ) ดังนั้น จึงต้องพิจารณาแยกออกจากกัน
25. คำถำม : กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณีไหนบ้ำงที่ต้องมีใบเสนอรำคำ
คำตอบ : 1. กรณีเครดิตทุกวงเงิน
2. กรณีจ่ายเงินสด วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

26. คำถำม : ในกรณีจัดซื้อจ้ำงวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บำท สำมำรถแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุคนเดียวได้หรือไม่
คำตอบ : แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุคนเดียวได้
27. คำถำม : รำยกำรนี้เป็นพัสดุหรือครุภัณฑ์
คำตอบ : หน่วยพัสดุจะขอพิจารณาจากการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
28. คำถำม : ทำไมถึงต้องแต่งตั้งตัวอำจำรย์เป็นกรรมกำร
คำตอบ : เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้ที่อยู่สาขาเดียวกันกับอาจารย์ผู้ที่ขอซื้อและพัสดุที่ขอซื้อนั้นเข้าภายในสาขาของอาจารย์จึง
ขออนุญาตอาจารย์เป็นผู้ตรวจรับ

คำถำมที่พบบ่อยของหน่วยกิจกำรนิสิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
29. คำถำม : กำรเข้ำร่วมกิกจรรมของนิสิต ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กลุ่มกิจกรรม มีอะไรบ้ำง
คำตอบ :
1) กลุ่มกิจกรรมบังคับ
2) กลุ่มกิจกรรมเลือก
3) กิจกรรมอาสา
30. คำถำม : กลุ่มกิจกรรมบังคับ ซึ่งนิสิตต้องเข้ำร่วมครบทุกประเภทกิกจรรม มีอะไรบ้ำง
คำตอบ : ปฐมนิเทศ / พิธีไหว้ครู / ค่ายสร้างอัตลักษณ์นิสิต (มหาวิทยาลัยจัด) และกิจกรรมบังคับของส่วนงานที่จัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี จานวน 1 กิจกรรม
31. คำถำม : กลุ่มกิจกรรมเลือก ที่จัดโดยมหำวิทยำลัย / ส่วนงำน หรือองค์กรนิสิต ที่นิสิตต้องเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 2
กิจกรรม มีอะไรบ้ำง
คำตอบ : วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ /วันพระราชทานปริญญาบัตร / วันสถาปนามหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่จัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
32. คำถำม : กิจกรรมอำสำ นิสิตรหัส 60 ขึ้นไป ต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่ำกี่ชั่วโมง (ตลอดหลักสูตร)
คำตอบ : 100 ชั่วโมง

คำถำมที่พบบ่อยของหน่วยวิชำกำร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
33. คำถำม : จ่ำยค่ำเทอมล่ำช้ำได้หรือไม่
คำตอบ :นิสิตสามารถจ่ายค่าเทอมล่าช้าได้ และจะต้องชาระค่าปรับวันละ 30 บาท (ไม่ นับรวมวันหยุด) ทั้งนี้ การชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินกาหนด นิสิตจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของคณะ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 19(4) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้
ปฏิบัติตามข้อ 19(3) หากนิสิตลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เรียนใน
ภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี เป็นราย ๆ ไป และชาระค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นก่อนวันแรกของการ
สอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
34. คำถำม : ลงทะเบียนเต็มที่ได้กี่หน่วยกิต
คำตอบ : นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 20(1) นิสิตเต็มเวลาต้ อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่เกิน 22 หน่วยกิต นิสิตอาจยื่นคาร้องขออนุมัติจาก
คณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตที่ขอเพิ่มต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต)
35. คำถำม : ขอเรียนเกินหน่วยกิต ต้องทำยังไง
คำตอบ : นิสิตต้องยื่นคาร้องขอเรียนเกินหน่วยกิต (กบ.110) ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตควรวางแผนการเรียนและการ
ลงทะเบี ย นร่ ว มกับ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาในแต่ล ะภาคการศึ กษาก่อ น เนื่องจากการขอเรียนเกินหน่ว ยกิ ตจะมี กาหนดการ
ดาเนินการก่อนกาหนดการเพิ่ม-ลดรายวิชา (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2559 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 20(1) นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ
ทวิภาคไม่เกิน 22 หน่วยกิต นิสิตอาจยื่นคาร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้
จานวนหน่วยกิตที่ขอเพิ่มต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต) ตัวอย่างเช่น
กรณีที่ 1 : นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนปกติ 22 หน่วยกิต และในช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา นิสิตมีแผนจะลดรายวิชา 5 หน่วย
กิต คงเหลือ 17 หน่วยกิต และนิสิตจะเพิ่มรายวิชาใหม่อีก 3 หน่วยกิต รวมเป็น 20 หน่วยกิต แบบนี้ นิสิตไม่ต้องยื่นคาร้อง
ขอเรียนเกินหน่วยกิต แต่ให้นิสิตดาเนินการในช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชาในระบบสุพรีมได้ด้วยตนเองได้เลย เพราะจานวนหน่วยกิต
ยังไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
กรณีที่ 2 : นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนปกติ 22 หน่วยกิต และนิสิตวางแผนการเรียน ต้องการลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 วิชา
จานวน 2 หน่วยกิต และไม่มีการลดรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ในกรณีนี้ นิสิตจะต้องยื่นคาร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตมายังอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อน
ถึงจะดาเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชาได้

36. คำถำม : ถ้ำนิสิตมีสภำพรอพินิจ สำมำรถลงทะเบียน ได้กี่หน่วยกิต

คำตอบ : ถ้านิสิตมีสภาพรอพินิจ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 20(3) นิสิตสภาพรอพินิจให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ)
37. คำถำม : บุรพวิชำ คืออะไร จำเป็นต้องเรียนมั้ย
คำตอบ : บุรพวิชา คือ วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และจาเป็นต้องเรียนถ้าในรายวิชานั้นถูกกาหนดบุรพวิชาไว้ (ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 19(5) รายวิชาใด
ที่หลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนและสอบได้รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้)
38. คำถำม : ถ้ำติด E วิชำต่อเนื่องตัวที่ 1 จะลงเรียนวิชำต่อเนื่องตัวที่ 2 ได้มั้ย
คำตอบ : ถ้าติด E วิชาต่อเนื่อง (บุรพวิชา) ตัวที่ 1 นิสิตจะไม่สามารถลงเรียนวิชาต่อเนื่องตัวที่ 2 ได้ เพราะตามข้อบังคับฯ
กาหนดว่า “นิสิตต้องเรียนและสอบได้รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้” (ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 19(5) รายวิชาใด
ที่หลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนและสอบได้รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้)
39. คำถำม : ถ้ำนิสิตจะลำออกจำกมหำวิทยำลัย ต้องทำยังไง
คำตอบ : ถ้าจะลาออกจากมหาวิทยาลัย ให้นิสิตดาเนินการตามขั้นตอนของคณะ ดังนี้
1.รับแบบฟอร์มที่หน่วยวิชาการของคณะ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ai.swu.ac.th เลือกหมวดหมู่งาน
วิชาการ และเข้าไปที่แบบฟอร์ม > คาร้องทั่วไป (กบ.110), หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
2.เขียนใบคาร้องทั่วไป (กบ.110) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบหนังสือยินยอมผู้ปกครอง พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
4.นิสิตนาเอกสารทั้งหมด ไปเช็คค่าใช้จ่ายค้างชาระที่หอพักและห้องสมุด และเจ้าหน้าที่จะเซ็นรับรองมาให้
5.นิสิตนาเอกสารทั้งหมดมายื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอตามขั้นตอนของคณะต่อไป
6.จากนั้นหน่วยวิชาการจะเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติให้นิสิตลาออก และหน่วยวิชาการจะนาเอกสารส่งให้กับงาน
ทะเบียน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา เพื่อตัดชื่อนิสิตออกจากระบบต่อไป

