การแจ้งขอสาเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น

2562

เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 จึงปรั บขัน้ ตอนการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา
เป็ นกรณีพเิ ศษ และให้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนนีจ้ นกว่ าสถานการณ์ เข้ าสู่สภาวะปกติ

http://reg2.hcu.ac.th

1. นศ.กรอกแบบฟอร์ ม มฉก.35 ใบขอสาเร็จการศึกษาทาง
(ใช้ password ลงทะเบียน)
พิมพ์ มฉก.35 และโครงสร้ างหลักสูตร จากเว็บไซต์
 นักศึกษาทุกคนต้ องตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อ – นามสกุล ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กับบัตรประชาชน
หากไม่ ถูกต้ อง ให้ ระบุในมฉก.35 และส่ งเอกสารประกอบการแก้ ไข เพื่อให้ เอกสารสาเร็จการศึกษา และปริญญาบัตร
มีความถูกต้ อง 
2. ชาระค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ โดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ จ.8– ศ.12 มิ.ย. 63
ธนาคารธนชาต
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”
สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี
168-2-00999-7
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี
450-2-05411-8
ระบุ “แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, เบอร์ ตดิ ต่ อ” ในใบสลิปโอนเงินให้ ชดั เจน และส่งหลักฐานการ
โอนเงิน และภาพหน้ าแรก มฉก.35 ไปยัง Line : @762csiio และแจ้ งการโอนเงินที่ หมายเลข 0-2312-6300 ต่อ 1193, 1194
โดยค่าธรรมเนียมที่นกั ศึกษาต้ องชาระ มีดงั นี ้
ค่ าธรรมเนียมที่นักศึกษาทุกคนต้ องชาระ รวมเป็ นเงิน 3,100 บาท ได้ แก่
- ค่าธรรมเนียมการแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมขึ ้นทะเบียนบัณฑิต และการประสาทปริ ญญาบัตร จานวน 3,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมการขอเอกสารสาเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ ฉบับละ 100 บาท

(แนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป) สานักทะเบียนและประมวลผลจะกาหนดจานวนเอกสารที่นกั ศึกษาต้ องนาไปใช้ งานในแต่
ละสาขาวิชา หากนักศึกษาต้ องการขอเอกสารเพิ่มเติมให้ กรอก มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง และชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ยื่นพร้ อมกับ
การแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะกายภาพบาบัด และคณะการแพทย์แผนจีน ขอเอกสาร 4 ฉบับ เป็ นเงินจานวน
400 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษา, คณะสังคมสงเคราะห์ฯ, คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริ หารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ฯ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ คณะ
นิติศาสตร์ , คณะนิเทศศาสตร์ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ขอเอกสาร 3 ฉบับ เป็ นเงินจานวน 300 บาท
- คณะเภสัชศาสตร์ ขอเอกสาร 6 ฉบับ เป็ นเงินจานวน 600 บาท

ค่ าบริการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) จานวน 100 บาท

นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กรั บ บริ ก ารดั ง กล่ า วได้ ตามความต้ องการ ให้ นั ก ศึ ก ษาระบุ ชื่ อ -นามสกุ ล ผู้ รั บ สถานที่ จั ด ส่ ง เอกสาร
รหัสประจาตัวนักศึกษา และที่อยูใ่ ห้ ชดั เจน ด้ วยตัวบรรจงลงบนเอกสารแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาในหน้ าสุดท้ าย

ค่ าปรับการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาล่ าช้ า จานวน 1,000 บาท

เฉพาะ นศ.ที่ไม่แจ้ งขอสาเร็ จ ฯ ตามวันที่กาหนดและต้ องยื่นขอสาเร็ จการศึกษาภายในสัปดาห์การแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาล่าช้ า

นักศึกษาตัง้ แต่ รหัส 60xxxx ขึน้ ไป หากยังไม่ มีผลสอบ TOEIC กับ คอมพิวเตอร์ ต้ องสอบ ดังนี ้
- ค่ าธรรมเนียมการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ จานวน 300 บาท
- ค่ าธรรมเนียมการสอบ TOEIC จานวน 1,200 บาท

ในการสมัครงานหน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิ จ เอกชน จะใช้ ผลการสอบ TOEIC ในการพิจารณาการสมัครงาน มหาวิทยาลัยจึง
ปรับเปลี่ยนจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง เป็ น ค่ าธรรมเนียมการจัดสอบ
TOEIC จานวน 1,200 บาท (จากอัตราปกติ 1,500 บาท) ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

นักศึกษาก่ อนรหัส 60xxxx สามารถเลือกสมัครสอบได้ ตามความสมัครใจ
เมื่อรวมค่ าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้ องชาระทัง้ หมดตามรายการข้ างต้ นแล้ ว ให้ นาเงินจานวนดังกล่ าว
มาหักลบค่ าประกันของเสียหาย 2,000 บาท ออกก่ อน จึงจะเป็ นจานวนที่นักศึกษาต้ องชาระจริง

3. รวบรวมเอกสารทัง้ หมด ส่ งเอกสารด้ วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง
“แผนกสาเร็จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540””
ระบุหน้ าซองไปรษณีย์ว่า “แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา” ภายในวัน ศ.12 มิ.ย. 63 (ดูจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)
โดยเรี ยงลาดับของเอกสารดังนี ้
 มฉก.35 ใบขอสาเร็จการศึกษา (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th) และที่อยู่ในการส่ งไปรษณีย์ (ถ้ ามี)
 โครงสร้ างหลักสูตร (ประวัตกิ ารศึกษา) (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ระบุว่า “สาหรับแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาเท่ านัน้ ”
 สาเนาทะเบียนบ้ าน
 มฉก.92 คาร้ องเทียบโอนรายวิชา (กรณีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเก่ าและใหม่ )
 สาเนาผลสอบ HSK (เฉพาะสาขาวิชา 110, 151, 152) (ส่ งล่ าช้ าได้ ภายในวันศุกร์ ท่ ี 31 กรกฎาคม 2563)
 สาเนาผลสอบ TOEIC / คอมพิวเตอร์ (ตัง้ แต่ รหัส 60XXXX เป็ นต้ นไป) (ส่ งล่ าช้ าได้ ภายในวันศุกร์ ท่ ี 31
กรกฎาคม 2563)
 รู ปถ่ ายชุดครุ ย (ตามจานวนที่ระบุใน มฉก.35)
 เอกสารประกอบการขอแก้ ไขข้ อมูล (ถ้ ามี)
หากพ้ นกาหนดจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาล่ าช้ า เพิ่มเติม 1,000 บาท และต้ องยื่นเอกสาร ภายใน
วันศุกร์ ท่ ี 19 มิ.ย. 63 หากพ้ นกาหนดแจ้ งฯล่าช้ าจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน โดยให้ แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป และเสียค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
---------------------------------------------นักศึกษาตรวจสอบข้ อมูลในเว็บไซต์ http://reg.hcu.ac.th ข่าวกิจกรรม เลือก Tab “สาเร็จการศึกษา” ตามกาหนดการ ดังนี ้
- ศ. 10 ก.ค. 63 ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา หากรายชื่อ/ตัวสะกดชื่อ-สกุล ไม่ถกู ต้ องให้ ตดิ ต่อ สทป. ด่วน พร้ อม
หลักฐานทาง  graduation.hcu@gmail.com
- จ. 31 ส.ค. 63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา
เมื่อเกรดออกครบทุกรายวิชา !! เฉพาะ นศ. ที่ต้องการเอกสาร ไปสมัครงาน หรือศึกษาต่ อ !! ก่อนที่จะได้ รับเอกสารสภาอนุมตั ิ
สามารถขอเอกสารโดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100฿ เอกสารทัง้ 2 แบบนี ้มีอายุการใช้ งานแค่ภายในระยะเวลาที่ให้ ยื่นขอเอกสาร
เท่านัน้ เมื่อได้ รับฉบับสภาอนุมตั จิ ะไม่สามารถใช้ เอกสารทัง้ 2 แบบนี ้ได้ ให้ ใช้ ฉบับสภาอนุมตั เิ ท่านัน้
- จ.10 - ศ.28 ส.ค. 63 ขอได้ เฉพาะใบ Transcript เรี ยนครบหลักสูตร (รูปถ่ายชุดนศ.)
- จ.31 ส.ค. – ศ.11 ก.ย. 63 ขอเอกสารรอสภาอนุมัติ (รูปถ่ายชุดครุย)
---------------------------------------------------

นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถ รั บเอกสาร ฉบับสภาอนุมัติ ตัง้ แต่ อ.15 ก.ย. 63 เป็ นต้ นไป
 รับเอกสารด้ วยตนเอง : ให้ นศ. นาใบเสร็จค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา และบัตรประจาตัว นศ. หรือ บัตรประชาชน ในวัน
ทาการ ตัง้ แต่ เวลา 08.15 - 16.00 น. ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
 กรณีรับเอกสารแทน : ต้ องนาใบเสร็จค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา และใบมอบอานาจ พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจ(เจ้ าของเอกสาร) และผู้รับมอบอานาจให้ รับเอกสารแทนมาด้ วย
 กรณีส่งไปรษณีย์ (EMS) (เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท) จะเริ่มส่ งเอกสารตัง้ แต่ วันที่ 15 ก.ย. 63 เป็ นต้ นไป
ผู้ ที่ แจ้ งขอส าเร็ จการศึ กษา แต่ ไม่ ส าเร็ จการศึ กษาในภาคการศึ กษานั ้นๆ จะต้ องแจ้ งขอส าเร็ จการศึ กษา
อีกครั ง้ ในภาคการศึกษาถัดไป ดาเนินการตามขัน้ ตอน ที่ 1 – 3 โดยไม่ ต้องชาระค่ าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียน
บัณฑิต ค่ าสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ และค่ าขอเอกสารสภาอนุมัตอิ ีก ให้ ชาระเฉพาะค่าธรรมเนียมการแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา
และดาเนินการตามขันตอนพร้
้
อมยื่นเอกสาร ตามรายการข้ างต้ น และแนบ สาเนาใบเสร็จรับเงินค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาด้ วย
เพื่อประโยชน์ ของนักศึกษาควรติดตามข่ าวสารทาง http://reg.hcu.ac.th แผนกสาเร็จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล

 แผนกสาเร็ จการศึกษา สทป. โทร.0-2312-6300 ต่อ 1458  graduation.hcu@gmail.com 

