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จดหมายข่
า
ว
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
n ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 31 เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2553 n

มธ. มอบทุนการศึกษา 103 ทุน แก่นักเรียนจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช้างเผือก ในโครงการนักศึกษา
เรียนดีจากชนบท ในพื้นที่ 40 จังหวัด รวมทั้งช้างเผือกในเมือง
เขตกรุงเทพมหานคร
จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ได้พิจารณาคัดเลือก
นั ก เรี ย นในโครงการช้ า งเผื อ กของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีการรับแยกเป็น  โครงการ
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษา เรียนดี
ในเขตเมือง และโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทั้งนี้โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ
ขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคอื่น
เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้ศึกษาในสถานที่ที่มีความ
สงบปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
ภาคใต้อีกช่องทางหนึ่ง
ผลการพิจารณาปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2553  
ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษาในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท เขตพื้นที่
40 จังหวัด และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
พื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 94 ทุน แบ่งเป็นโครงการ
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท ทุนเต็ม (รวมค่าลงทะเบียน
ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน) จำนวน 42 ทุน ทุนบาง
ส่วน (เฉพาะค่าลงทะเบียน) จำนวน 40 ทุน และยังมี
นักเรียนที่ได้โอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกจำนวน 204 คน โดยได้เฉพาะทีน่ งั่ เรียน

สำหรับโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ทุนเต็ม
จำนวน 9 ทุน และทุนบางส่วนจำนวน 3 ทุนนักเรียน
ที่ได้เฉพาะที่นั่งเรียนจำนวน 42 คน
สำหรับโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามเหมาะสมที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรทุนเต็มจำนวน ในโครงการนักเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 คน ดังนี้ จังหวัดปัตตานี
นางสาวภัทรานันท์ ชุมแก้ว คณะ พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)
นายสิ ท ธิ พ ล เหมสุ ริ ย า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
นายอัสมัน เวาะยา คณะศิลปศาสตร์ นางสาวสุปรีญา
ยัฆพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส นางสาว
ชญานิน เนตรภักดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นางสาว
ประภัสสร ศุภสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาว
วริศรา จุฬามณีรตั น์ คณะนิตศิ าสตร์ นางสาวปรารถนา
ตันเหมนายู คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จังหวัดยะลา
นายอัฐนันท์ พรมพาดี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
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ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกับโครงการ

“ขอมุมมองสะท้อนความคิด
: สำนักทะเบียนในสายตาคุณ”

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สืบเนือ่ งจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
เข้ า มารั บ ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการสำนั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล เมื่อเดือนมีนาคม 2552 จากการประเมิน
สถานการณ์ ก่ อนเข้ามารับตำแหน่งเห็นได้ว่าสำนัก
ทะเบียนและประมวลผลนัน้ ต้องพัฒนาในการประสาน
งานกับคณะ/สถาบันเป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นว่า
การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ดังกล่าว จำเป็นต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรง จึงมี
นโยบายในการพบปะทุกคณะ/สถาบัน เพือ่ เป็นทัง้ การ
แนะนำตัว เชื่อมความสัมพันธ์ และรับฟังเสียงสะท้อน
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทาง
การศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล
ในการไปพบปะคณะ/สถาบันต่างๆ นอกจากผู้
อำนวยการสำนักทะเบียนแล้วยังมีบุคลากรของสำนัก
ทะเบียนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคณะเข้าร่วม
ในโครงการครัง้ นีป้ ระกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และประเมินผล ตัวแทนฝ่ายประมวลข้อมูล ตัวแทน
ฝ่ า ยสื่ อ สารสั ม พั น ธ์ ตั ว แทนฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ตัวแทนฝ่ายทะเบียนศึกษาและตัวแทนฝ่ายยุทธศาสตร์
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และประเมินผล
ที่ผ่านมาจากการไปพบปะคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้ได้
ทราบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญๆ หลายเรื่องพร้อมทั้ง
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะด้วย เช่น การส่งผลการ
ศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งแผ่นดิสท์ให้
อาจารย์กรอกผลการศึกษาทำให้ไม่สะดวก เนื่องจาก
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบใหม่ไม่มชี อ่ งสำหรับใส่แผ่นดิสท์
ตัวแทนสำนักทะเบียนฯ แจ้งว่าคณะสามารถ บันทึก
ผลการศึกษาส่งผ่านระบบบริการทางการศึกษาโดยไม่
จำเป็นต้องบันทึกใส่แผ่นดิสท์ ซึ่งเมื่อส่งผลการศึกษา
ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลในระบบแล้ว คณะ
ต้องทำเรื่องส่งคะแนนที่มีการลงนามของคณบดีมาให้
สำนักทะเบียนฯเพื่อเป็นหลักฐานในการประกาศผล
การศึกษาให้นักศึกษาทราบ
การใช้ระบบบริการทางการศึกษา อาจารย์ของ
คณะมีความสนใจในการใช้ระบบบริการทางการศึกษา
แต่ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ร ะบบงาน
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บริการทางการศึกษา ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าระบบไป
ใช้งานได้ ตัวแทนสำนักทะเบียนฯกล่าวว่าสำนักทะเบียน
และประมวลผลจะประสานงานกับคณะเพือ่ จัดประชุม
เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบบริ ก ารทางการศึ ก ษาสำหรั บ
อาจารย์ต่อไป
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ของสำนักทะเบียน
และประมวลผลติ ด ต่ อ ยากและต้ อ งใช้ ติ ด ต่ อ ด้ ว ย
02-986-9086 ต่อด้วยเบอร์ 3 ตัว ทำให้เสียค่าใช้จ่าย
ในการโทรศัพท์เนื่องจาก เบอร์ 4 ตัว ของสำนัก
ทะเบียนฯ มีน้อยและไม่ทั่วถึง ผู้อำนวยการแจ้งว่า
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลกำลั ง พั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ซึ่งหากเสร็จแล้วจะช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องนี้ได้
การพัฒนารูปแบบทรานสคริปส์ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษาในการสมัครงานหรือการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ โดยจะนำข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษาบันทึก
ลงในทรานสคริปส์ ซึ่งผู้อำนวยการขอให้คณะหาก
มีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและประสงค์
จะเพิม่ เติมลงในทรานสคริปส์ ขอให้แจ้งสำนักทะเบียน
และประมวลผล
การปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ทางการศึกษา เนือ่ งจากระบบการทำงานได้ปรับเปลีย่ น
ไปจากเดิมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการ

ปฏิบัติงานซึ่งอาจทำให้ข้อบังคับบางข้อไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง หากคณะเห็นว่ามีข้อบังคับใดที่
ควรปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานขอให้แจ้งสำนักทะเบียนฯ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
การให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผลต่อไป
และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำนักทะเบียนฯจะไปพบ
กับคณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ส่วน
คณะอื่นๆ สำนักทะเบียนฯจะขอไปพบกับท่านใน
เร็วๆ นี้ค่ะ.
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สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
และวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ โรงเรียน
บดินทร์เดชา สิงห์สิงหเสนี โดยมีนักเรียน
อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองให้ความ
สนใจหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมบูธนิทรรศ
การเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการ
ขยายโอกาสทาง การศึกษา จัดประชุม
เพือ่ พิจารณาคัดเลือก นักเรียนในโครงการ
ช้างเผือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงานของสำนักทะเบียนฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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โครงการสานใจสร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดกิจกรรม LOVE ส่งมอบความสุข เลี้ยงอาหาร
ว่าง และนำเงินทำบุญในวันเกิดสำนักฯมอบให้ ศูนย์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 โดย
งานนี้พี่น้องชาวสำนักทะเบียนฯ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า
สุ ข สั น ต์ วั น เกิ ด ประจำเดื อ นมกราคม
2553 เริ่มต้นปีใหม่ ขอให้มีความสุขทุกคนนะ
ครับ วันที่ 1 พี่ทองยุ่น วันที่ 5 พี่กฤตวัฒน์ วัน
ที่ 13 พี่อังคณา และอาจารย์วีรวัฒน์ วันที่ 27
พี่สุภาวดี (ฮ่ม) โชคดีต้อนรับปีใหม่ทุกคนจ้า

สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรและอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28-29
มกราคม 2553 โดยมีผู้ให้ความสนใจหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนมาก
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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พี่ภัทรขอตอบ
สวัสดีค่ะ เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก พี่ภัทรขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังน้องๆ นักศึกษา
ทุกๆ คนด้วยค่ะ มีน้องๆ แวะมาเยี่ยมเยียนและสอบถามอยู่บ่อยๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์ ที่ภัทรขอนำมาบอกต่อ ดังนี้ค่ะ
น้องถาม
วันเปิดภาค S/2552 เมื่อไหร่ค่ะ
พี่ภัทรตอบ วันที่ 29 มีนาคม 2553 ค่ะ
น้องถาม
ไม่สามารถจดทะเบียน S/2552 ในช่วงแรกได้ มีความประสงค์จะจดทะเบียนล่าช้าในภาคการศึกษานี้ ต้องทำ
อย่างไรบ้างค่ะ
พี่ภัทรตอบ นักศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ค่ะ
1. ดูประกาศตารางสอน การเปลี่ยนแปลงตารางสอน-ตารางสอบ รายวิชาที่กำหนดโควตาภาค S/2552
		 ทาง www.reg.tu.ac.th ในวันที่ 4 มีนาคม 2553
2. ดูประกาศงดรับ-รับเพิ่ม โควตารอบ 2 (ถ้ามี) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553
3. แสดงความความจำนงขอโควตารอบ 2 จากคณะเจ้าของวิชา (ถ้ามี) ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2553
4. ตรวจสอบผลการขอโควตารอบ 2 ทาง www.reg.tu.ac.th ประมาณวันที่ 18 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
5. จดทะเบียนฯ ล่าช้า ภาค S/2552 ในระบบทุกชั้นปี วันที่ 30-31 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 วันแรกเริ่ม
เวลา 09.00 น. วันสุดท้ายสิน้ สุดเวลา 22.30 น. สำหรับนักศึกษาทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วต้องการเพิม่ -ถอน สามารถ
ดำเนินการได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะ
น้องถาม
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนล่าช้า S/2552 ประมาณเท่าไหร่ค่ะ	
พี่ภัทรตอบ นักศึกษารหัส 46-49 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2545 กำหนด ดังนี้
• ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา หน่วยกิตละ 500 บาท  
• ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ 200-300 บาทต่อรายวิชา มหาวิทยาลัย
		 จะประกาศให้ทราบเป็นรายวิชา
• ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา 10 บาท
• ค่าปรับจดทะเบียนล่าช้า ให้คิดวันแรกที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้จดทะเบียนล่าช้าเป็นเงิน 45 บาท และคิด
		 ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละ 45 บาท โดยคิดเพิ่มทุกวันที่จดทะเบียนล่าช้า (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
นักศึกษารหัส 50 เป็นต้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 กำหนด ดังนี้
• ค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชา หน่วยกิตละ 625 บาท
• ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 225 บาท
• ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ 200-300 บาทต่อรายวิชา มหาวิทยาลัยจะ
		 ประกาศให้ทราบเป็นรายวิชา
• ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา 10 บาท
• ค่าปรับจดทะเบียนล่าช้า ให้คิดวันแรกที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้จดทะเบียนล่าช้าเป็นเงิน 45 บาท และคิด
		 ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละ 45 บาท โดยคิดเพิ่มทุกวันที่จดทะเบียนล่าช้า (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สุดท้ายนี้ พี่ภัทรขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีสำหรับเดือนแห่งความรัก รักคุณพ่อ คุณแม่ ผู้คนรอบข้าง แต่ที่สำคัญ
ที่สุดอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆ ขอให้เรียน S/2552 อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีอะไรแวะมาหาพี่ๆ ได้ที่สำนักทะเบียนฯ
นะค่ะ
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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บก.ทักทาย

14 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน ปี 2553 นีพ้ เิ ศษกว่าทุกปี วันวาเลนไทน์ตรงกับวันตรุษจีน บางคนกล่าวว่า โอกาสทีส่ อง
กำลังมาถึงแล้ว ความปรารถนาในสิ่งที่หวังว่าจะได้ปรับปรุง หรือที่คิดทำเมื่อเริ่มต้นในปีใหม่ มาถึงตอนนี้ ถ้าถูกลืมก็ถูกเก็บ
ลงกล่องใส่ตู้ปิดตายหรือแปะหน้าตู้ว่าเอาไว้ทำปีหน้าแล้วกัน ถึงตอนนี้ความหวังก็คงยังไม่สูญไปทั้งหมดเพราะเริ่มต้นได้ใหม่
กับการฉลองวันปีใหม่จีนหรือที่เรารู้จักกันว่า ตรุษจีน
เมื่อถึงวันตรุษจีน โดยส่วนใหญ่เพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่จะพูดว่า “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” วันตรุษจีนมีประเพณีว่า ในวันนี้จะต้องไม่
โกรธ ริษยา หรือ ไม่ท้อใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง มีหลายคนถือโอกาสนี้เพื่อปรับตัวตนใหม่ คิดดี คิดบวก ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ที่สำคัญทำแล้วดีกับตัวเอง หน้าตาจะผ่องใสเป็นหนุ่มเป็นสาวทันตาเห็น
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ขอให้เพื่อนใหม่ดูปฏิทินการศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ทาง www.reg.tu.ac.th./Hot news/นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ด้วยค่ะ สำหรับนักศึกษาเก่าลมร้อนมาเร็ว
กว่าที่คิด วางแผนกันหรือยังจะเรียนในห้องเรียน หรือจะไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียน หากใครจะเรียนภาคฤดูร้อนอย่าลืมจดทะเบียนเรียนด้วย
ทีมเยือน ทีมเหย้า สำนักทะเบียนเป็นทีมเยือนกับโครงการ “ขอมุมมองสะท้อนความคิด : สำนักทะเบียนในสายตาคุณ” ขอขอบคุณทุกๆ
ความคิดเห็นที่มีต่อเรา สำหรับเดือนนี้เราจะไปเยือนคณะ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีธรรมศาสตร์ที่ไหน สำนักทะเบียน
พร้อมบริการทุกที่ค่ะ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ Reg-pr@tu.ac.th

เตรียม ความพร้อมจดทะเบียนภาคฤดูรอ้ น 2552
จากการจดทะเบียนภาคที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการปกติ ทำรายการไม่สำเร็จหลายราย ซึ่งผล
ของการทำรายการไม่สำเร็จ ทำให้วิชาที่ได้โควตาไว้ จะถูกยกเลิก
ทั้งหมด ทำให้นักศึกษาต้องไปขอโควตาวิชาใหม่ที่คณะเจ้าของ
วิชา สำหรับวิชาที่ไม่ใช่โควตา นักศึกษาต้องติดตามประกาศงด
รับ-รับเพิ่มว่าวิชาที่นักศึกษาจะจดทะเบียนเปิดรับเพิ่มหรือไม่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนของนักศึกษา
ดังนั้นเพื่อไม่ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ที่
จะจดทะเบียนภาคฤดูร้อน 2552 ในวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์
2553 จดทะเบียนได้สำเร็จทุกคน จึงขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียม
ความพร้อมดังนี้
1. วางแผนการจดทะเบียน ตรวจสอบตารางสอบ-ตาราง
สอบ และวิชาที่กำหนดโควตา ตามปฏิทินกิจกรรมการศึกษา
2. ตรวจสอบวิชาที่ได้โควตาใน www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2553
3. ภาคฤดูร้อน ตามข้อบังคับ มธ.ข้อที่ 10.4 กำหนดให้นัก
ศึกษาจดทะเบียนได้ 3-6 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่จะจด
ทะเบียนมากกว่าทีก่ ำหนด ให้ตดิ ต่อคณะทีส่ งั กัด เพือ่ เขียนคำร้อง
ขอจดทะเบียนเกินข้อบังคับฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันจดทะเบียน
4. ก่ อ นจดทะเบียนต้องมีเงินในบัญชีให้เพียงพอกั บ การ
ชำระเงินค่าจดทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุนทุกประเภทจดทะเบียน
ได้โดยไม่ต้องชำระเงินใดๆ
5. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งตรวจสอบหนี้ สิ น ด้ ว ย หากมี ห นี้ สิ น กั บ
มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการให้เรียบร้อย
6. เตรียมรหัสที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนศึกษารายวิชาของ
นักศึกษาให้พร้อม มีดังนี้
		 1. เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
		 2. รหัสหมุนโมเด็ม (รหัสที่ได้รับจากสปข.)
เพื่อใช้เป็นรหัสในการเข้าสู่ระบบจดทะเบียน

		 3. เลข 16 หลักบนบัตรประจำตัวนักศึกษา
		 4. รหัส ATM 4 หลัก
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น รหั ส ในการตั ด เงิ น ค่ า จดทะเบี ย นศึ ก ษา
รายวิชา
7. วางแผนการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการ
จดทะเบียน
8. นักศึกษาจดทะเบียนในระบบ ตามวันที่กำหนดแต่ละ
รหัสชั้นปี โดยวันแรกของแต่ละรหัสเริ่มเวลา 09.00 น.และวัน
สุดท้ายสิ้นสุดระบบการจดทะเบียน เวลา 22.30 น.
9. นักศึกษาจดทะเบียนได้ครัง้ เดียวเท่านัน้ โปรดตรวจสอบ
ก่อนกด “ยืนยัน”
10. หากนักศึกษามีปัญหา ไม่สามารถจดทะเบียนได้ภายใน
เวลาที่กำหนดด้วยสาเหตุใดก็ตาม ถ้าล่วงเลยช่วงวันเวลา ที่
กำหนด วิชาทีได้รับโควตาจะถูกยกเลิกทันที ขอให้นักศึกษา
ติดต่อฝ่ายทะเบียนศึกษา หรือ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ของ สำนัก
ทะเบียนฯ ภายในช่วงวันเวลา ที่กำหนดให้จดทะเบียนเรียนทันที
เพื่อดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ให้เรียบร้อย
11. เมื่อจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ตรวจสอบผล
การจดทะเบียนในระบบว่าได้ทำรายการสำเร็จหรือไม่ และตรวจ
สอบว่ามีการตัดเงินค่าจดทะเบียนหรือยังโดยนำสมุดธนาคารไป
Up Date (ยกเว้นนักศึกษาทุนที่ไม่ต้องชำระเงินค่าจดทะเบียน)
ถ้าพบปัญหาขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลภายใน
ช่วงวันจดทะเบียนตามรหัสของนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา
ขอย้ำเตือน ให้นักศึกษาที่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ภาค
ฤดูร้อน 2552 แล้ว อย่าลืมตรวจสอบผลการจดทะเบียนด้วยว่า
เป็นไปตามที่นักศึกษาได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาด
ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และแก้ไขปัญหา ภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้จดทะเบียน ค่ะ

คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ, นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล,
นางดวงรัตน์ เอนกเวียง, นางอังคณา เวศาขวรินธ์, นางลักขณา โกเมนเอก, นางสาวสุวดี เมฆา, นางกาญจนา โพบุญเรือง, นางสาวสาริยา นวมจิต
กองบรรณาธิ
การ :าวนางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, นางผกาพันธ์ โสดามุข เลขานุการกองบรรณาธิการ,
นางณัทภัทร เจริญไชย ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ, นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ
 จดหมายข่
สำนักทะเบียนและประมวลผล

