คู่มือการให้บริการ : การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การรั ก ษาสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา เป็ น การด าเนิ น การที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ภาคการศึ ก ษาใด ๆ
นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเรียนครบทุกหน่ วยกิต และสอบผ่านทุกรายวิชาแต่ยังคงค้าง
งาน โครงงาน ปัญหาพิเศษ หรือรายวิชาในลักษณะเดียวกัน
2. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ยื่นคาร้องขออนุมัติต่อคณบดีภายใน 30 วัน
นั บ แต่ วั น เปิ ดภาคการศึ กษานั้ น และต้ องช าระเงิ นค่ าธรรมเนีย มเพื่อรั กษาสภาพการเป็ นนั กศึ กษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 หมวด 6 การลา
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
1. ระบบยื่นคาร้องขอเอกสารออนไลน์
http://trang.sis.rmutsv.ac.th
2. ยื่นด้วยตนเองที่
ตรัง : แผนกทะเบียนและประมวลผล
งานบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 093 0580 2062

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ : 1 ชั่วโมง 15 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1. นักศึกษาตรวจสอบ กาหนดวัน เวลา เพื่อรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา จากปฏิทินการศึกษาหรือเว็บไซต์งานทะเบียน
2. นักศึกษาลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา และสั่งพิมพ์เพื่อนาไปชาระเงินที่การเงิน
4. นักศึกษานาเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงิน
ไปส่งหน่วยทะเบียนและประมวลผล
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 นาที
15 นาที

นักศึกษา
นักศึกษา

15 นาที

นักศึกษา

30 นาที

นักศึกษา
เจ้าหน้าทีแ่ ผนกทะเบียน
และประมวลผล

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. แบบคาขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
และใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
แผนกทะเบียนและประมวลผล

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)
500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
แผนกทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
1
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
หมายเลขโทรศัพท์ 093 0580 2062
https://www.facebook.com/groups/registrang/
2
https://reg.rmutsv.ac.th/sos/

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. ระบบออนไลน์ https://trang.sis.rmutsv.ac.th/
-แบบคาขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคผนวก
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. เข้าเว็บ ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://trang.sis.rmutsv.ac.th/

ภาพแสดงหน้าหลักก่อนเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. นักศึกษาเข้าสู่ ระบบสารสนเทศนักศึกษาด้วยรหัส e-Passport
3. คลิกเลือกเมนูรักษาสภาพนักศึกษา

ภาพแสดงเมนูรักษาสภาพนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาต้องการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- คลิกพิมพ์ใบคาร้องขอรักษาสภาพ
4. กด Ctrl+P หรือคลิกพิมพ์หน้านี้ เพื่อพิมพ์แบบคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระเงิน

ภาพแสดงแบบคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

อ้างอิง

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 (หน้าที่ 152-163)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกาศ ณ วั น ที่ 21 มี น าคม พ.ศ.2557
(หน้าที่ 166-167)

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
https://reg.rmutsv.ac.th/regis2file/manual62/mobile/index.html

