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รูเ ทคนิค พิชติ ระบบจดทะเบียน
การเตรียมความพรอมใหบุคลากรใน
หนวยงานเพือ่ กาวสูก ารเปนผูน าํ ทัง้ ทางความ
คิดและการบริหารงานในอนาคต คือแนวคิด
ที่สํานักทะเบียนและประมวลผลใหความ
สําคัญในการวางระบบการทํางานตางๆ เพือ่
ใหการทํางานเกิดปญหานอยที่สุด แตการ
ทํางานยอมเกิดปญหาขึ้นบอยครั้ง
สนท. กับงานบริการทางการศึกษาจึงตองคอยพัฒนาและเรียนรูเ ทคนิคการใหบริการ
กับนักศึกษาอยางจริงจัง การจดทะเบียนของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษานั้น มักเกิด
ปญหาขึน้ บอย การจัดระบบขอเสนอแนะ รับฟงปญหาจากผูร บั บริการ เพือ่ พัฒนาระบบงาน
บริการดานการจดทะเบียน และเพิ่มประสิทธิภาพใหบุคลากรมีศักยภาพที่รองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ พรอมแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ทาง สนท. ไดรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนมาหาทางแกไข
และพัฒนาเทคนิคการประชาสัมพันธใหกบั นักศึกษาทราบถึงการเตรียมตัวกอนถึงชวงฤดูกาล
จดทะเบียนเพื่อใหลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในการใหบริการ
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รูทัน ! ไมพลาดเรื่องการจดทะเบียน

ชวงนี้ก็ใกลสอบปลายภาคมาทุกทีแลว นองๆ นักศึกษาอยาอานหนังสือกันเพลินจนลืมพักผอน
ใหเพียงพอดวยนะคะ อีกเรื่องที่สําคัญไมแพกันก็ คือ การจดทะเบียนรายวิชาและชําระคาธรรมเนียมฯ
สําหรับ ภาค 2/2557 ที่จะเปดใหจดทะเบียนในวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2557 นี้ และสิ่งที่นองๆ
นักศึกษาหามลืมเด็ดขาด คือ
การจดทะเบียน จะไมใชเรือ่ งยากอีกตอไป เพียง
แคนองๆ นักศึกษาศึกษาคูมือตามขั้นตอนดังนี้ ไป
ที่ www.reg.tu.ac.th.
เลือกเมนู >>> คูมือการจดทะเบียนรายวิชาและ
ชําระเงินดวยระบบจดทะเบียนออนไลน

และอีกชองทางที่อยูในกระแสตอนนี้ก็คือ Clip
EP1 วาดวยเรื่องจดทะเบียนรายวิชา จากสถานี
NuREG Thammasat ที่ On air ใหศกึ ษา ทําความ
เขาใจงานบริการทางการศึกษา ของ สนท. กันอยาง
ทั่วถึงและสรางความเพลิดเพลินใหกับผูชมดวย
สาระความรูที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

s
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จดทะเบียนลวงหนา สําคัญ ไฉน?

อากาศเย็น น น ตอนรับฤดูหนาว พัดผานมาพรอมกับ
ฤดูเริ่มจดทะเบียน ลวงหนา ภาค 2/2557 ของนองๆ
นักศึกษาลูกแมโดมกันแลวนะคะ นองๆ นักศึกษาหลาย
คนสงสัยวา การจดทะเบียนลวงหนามีความสําคัญอยางไร
จดทะเบียนลวงหนา คือ การวางแผนการเรียนของ
นักศึกษาในภาคถัดไปหลังจากที่นักศึกษาไดเรียน และ
สอบกลางภาค หรือ วัดผลสอบยอยครั้งตางๆ มาแลว
ระยะหนึ่ง เมื่อทราบผลการสอบกลางภาค และคะแนนเก็บตางๆ จนถึงการเรียนสัปดาหที่
10 เปนตนไป นักศึกษาจะพอทราบไดบางวา จะเรียนวิชาที่เรียนอยูตอไปจนถึงสอบไล
หรือไม หรือ ควรหยุดเรียนและทําการถอนวิชานั้นๆ โดยไดรับอักษร W จากนั้นจึงตัดสินใจ
ในการวางแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนดไว (อยางกวางๆ) ใหชัดเจนขึ้น โดยนักศึกษาควร
ตองคาดการณไวกอนวา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาจะสอบผานวิชาในภาคที่เรียนนั้น
การวางแผนจดทะเบียนลวงหนาจึงอยูบ นพืน้ ฐานของขอมูลทีน่ กั ศึกษามีอยู ซึง่ การนําผลการ
จดทะเบียนฯลวงหนามาบริหารจัดการ สงผลตอการเปดรับเพิ่ม หรือ ปดวิชา หรือ งดรับ
การจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษา
ดังนั้น การจดทะเบียนลวงหนา จึงมีความสําคัญในการเรียนการสอน ซึ่งกวาจะมา
เปนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาไดนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ไดแก
คณะ และหนวยงานสนับสนุน ทีต่ อ งเตรียมงานหลายกิจกรรม เพือ่ ทีจ่ ะใหเกิดความสมบูรณ
ครบถวนในดานบริการแกนกั ศึกษาของเรา นอกจากนีผ้ รู บั บริการยังสามารถเลือกใชบริการ
ไดหลากหลายชองทาง สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย
แตกตางไปจากมุมมองเดิมๆ โดยผูรับบริการสามารถเลือกใชไดเอง
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สนท. ใสใจ เต็มใจ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อผูรับบริการ

สวัสดีคะ กลับมาพบกันอีกแลว
สํ า หรั บ ช ว งเทศกาลจดทะเบี ย น !!!
รอบนี้ สนท. ของเราเตรียมความพรอม
รับมือเปนอยางดีในการจดทะเบียนให
กับนองๆ นักศึกษาทุกคน เพื่อปองกัน
การเกิ ด ป ญ หาการให บ ริ ก ารกั บ
นั ก ศึ ก ษาน อ ยที่ สุ ด การลงพื้ น ที่ ห า
ขอมูลกับเจาหนาที่ของ สนท. และ
นองๆ นักศึกษาผูรับบริการ สวนใหญปญหาที่พบมักเกิดจากบัตรนักศึกษาหายและชํารุด
นักศึกษาลืมวันจดทะเบียนและไมทราบขอมูลการจดทะเบียนที่ถูกตอง
สําหรับการใหบริการ การจดทะเบียนในรอบนี้ ทาง สนท. ไดเปดระบบการ
จดทะเบียนใหนอ งๆ นักศึกษาสามารถจดทะเบียนไดลว งหนา ตามปฏิทนิ การศึกษาโดยแบง
ตามชั้นปการศึกษา และคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียน
และเพือ่ ใหการบริการสามารถประสบผลสําเร็จสูงสุด พวกเราชาว สนท. จึงไดรว มคิด
รวมสราง หาแนวทางการแกไขปญหา โดยการรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียน
เพื่อนํามาหาทางแกไขและพัฒนาการประชาสัมพันธใหกับนองๆ นักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฉบับที่

การจดทะเบียนแบบออนไลน เปนเรื่อง
พื้นฐานที่นักศึกษาตองเตรียมตัวลวงหนา
ทั้งการวางแผนการศึกษา และการใชงานใน
ระบบใหพรอมแตเนิ่นๆ เพื่อที่จะไดไมเกิด
ปญหาภายหลัง ปญหาของการจดทะเบียน
เรี ย นในระบบไม สํ า เร็ จ ถ า นั บ จํ า นวน
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดแล ว ถื อ ว า จํ า นวนไม
มากค ะ แต สนท. ก็ อ ยากจะให ทุ ก คน
จดทะเบียนในระบบไดสําเร็จ เพื่อประโยชน
ของนักศึกษาเองนะคะ

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

บัตรธรรมศาสตร คืออะไร?
-

71

ป ญ หายอดฮิ ต ที่ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษา
จดทะเบี ย นไม สํ า เร็ จ มาจากการลื ม Pin
Code หรื อ แม ก ระทั่ ง บั ต รนั ก ศึ ก ษาหาย
จําเลขหนาบัตร 16 หลักไมได... เมื่ออยูใน
มหาวิทยาลัย บัตรนักศึกษา ก็เปรียบเสมือน
บัตรประชาชน ในชีวิตจริง ที่ใชสําหรับการ
ยื น ยั น ตั ว ตน และใช ใ นการขอรั บ บริ ก าร
ตางๆ เพราะฉะนั้นถาเราควรจะดูแลรักษา
ให ดี น ะคะ...... และในฉบั บ นี้ มี คํ า ตอบ
มี ข  อ มู ล ดี ๆ สํ า หรั บ การจดทะเบี ย น ไว ใ ห
ศึกษากันคะ

Self – Service

@REG house

บัตรนักศึกษา Smart Card

➊

➋
ATM เงินในบัญชี

เปนบัตรประจําตัวนักศึกษา (ตรี, โท,เอก) และบุคคลากร
ผานเขา-ออก จุดติดตั้ง Access Control
ใชบริการหองสมุด (Barcorde)
โอนเงิน ถอนเงิน (ATM)
เปนบัตรเงินสด ชําระคาสินคาและบริการ ณ จุดชําระ
ที่มีเครื่องหมาย

บัตรนักศึกษา Smart Card
แบงออกเปน 2 สวน

e-Purse หรื อ กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส

ชองทางการเติมเงิน
1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
สาขาทาเตียน

สาขาลําปาง เขลางคนคร
สาขาพัทยา (ถนนสุขุมวิท)

2. ตู ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
3. KTB Online

พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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พฤศจ�กายน

➥ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดออกบูธประชาสัมพันธการรับเขาศึกษา ณ ตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

➥ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดงานครบรอบวันสถาปนา 32 ป ณ อาคารสํานักทะเบียนฯ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยธะรมศาสตร ศูนยรังสิต

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 ในรูปโฉม
ใหมไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ

Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สนท.

ทุกคนที่ใหความรวมมือรวมใจชวยกันงานทําบุญครบรอบ 32 ป สนท. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2557 ณ อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่ผานมา
ใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ อดีตบุคลากรและแขกผูมีเกียรติทุกทาน
จากหนวยงานตางๆ ที่รวมมาแสดงความยินดีในงานทําบุญครบรอบ 32 ป สนท. เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร สนท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต

ฉบับที่
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Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารตอยูตลอด
สําหรับคําถามในชวงนี้ก็ยังเปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนอยูนะครับ
ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามฮิตๆ มาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ดิฉันตองจดทะเบียนเรียนใน ภาค 2/2557 ที่จะถึงนี้ แตตอนนี้อยูต างประเทศ
หากจะมาจดทะเบียนในชวงจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน จะทําอยางไรบางคะ

» พี่นูเร็กตอบ : กรณีไมไดจดทะเบียนรอบแรกกอนเปดภาค นักศึกษาตองจดทะเบียนในชวง

จดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอนรายวิชา หลังจากเปดภาคเรียนแลวตามที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา
(กิจกรรม) โดยเสียคาปรับอัตราตอวันตามขอบังคับฯ ปริญญาตรีวันละ 45 บาท และบัณฑิตศึกษา
วันละ 100 บาท โดยเริ่มปรับตั้งแตวันแรกของชวงการจดทะเบียนลาชา (ไมคิดคาปรับในวันที่มิได
จัดใหมีบริการจดทะเบียนและชําระเงิน) พี่นูเร็กของฝากไวอีกเรื่องนะครับ ถาหากนองๆ นักศึกษา
ไมไดเพิ่ม-ถอนรายวิชาในชวงเวลาที่กําหนด (14 วันแรกของการเปดภาคการศึกษาปกติ และ 7 วันแรก
ของการเปดภาคฤดูรอน) นักศึกษาตองติดตอคณะที่สังกัดเพื่อยื่นเรื่องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชาเปนกรณี
พิเศษ ทั้งนี้วิชาที่ถอนจะไดรับการบันทึกอักษร W

แลวอยาลืมนะครับ !!!! สิ่งที่นักศึกษาตองเตรียมใหพรอมในการจดทะเบียน คือ
➊ บัตรนักศึกษา
➋ เลขหนาบัตร ATM Card No. ซึง่ จะปรากฏอยูด า นหนาของบัตรนักศึกษา ประกอบดวยตัวเลข
รวม 17 หลักแตใหกรอกเพียง16 หลักแรกนับจากทางซายมือ
➌ PIN คือ รหัส ATM 4 หลัก (รหัสที่ใชกดเงินผานตู ATM)
หมายเหตุ : หากนักศึกษาลืม PIN นักศึกษาตองติดตอ บมจ.ธนาคารกรุงไทยฯ

