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EP1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
นองๆ นักศึกษาชาวธรรมศาสตร ใครๆ ก็ตองรูจัก สถานี NuREG Thammasat
ใน Youtube จะคอยอัพเดทขาวสารใหนองๆ เปนประจํา พรอมทั้งเปนกูรูตอบขอสงสัย
ของนองๆ ไดทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ฉบับนี้เราจะมาทําความรูจัก
ชุดวีดีโอความรู กันแบบอินไซด เรามาเริ่มกันที่ EP1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ถาพูดถึงขอบังคับนองๆ นักศึกษา หลายคนก็จะคิดถึงหนังสือ
เลมหนาๆ ใหญๆ ทําใหไมคอยนาหยิบอานเทาไร สนท. จึงพัฒนาใหขอบังคับใหทันสมัย
และนาสนใจ ตามเทคโนโลยีทกี่ า วไกลใสใจกลุม นักศึกษา นําเสนอออกมาในรูปแบบของ
วีดีโอ ซึ่งเปนเนื้อหาและความรูที่นักศึกษาทุกคนในระดับชั้นปริญญาตรีตองทราบ เพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผนการเรียนตั้งแตป 1 จนจบการศึกษา โดยจะใหความรูดังนี้
หากไมมาขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา จะมีผลอยางไร?

ทําอยางไรจึงจะเรียนตาม
แผนการศึกษาภายในกําหนด?

การจดทะเบียนศึกษารายวิชา
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EP2

ไมจดทะเบียนรายวิชาจะมีผลอยางไร

“วิชาโควตา” คืออะไร ? คําถามนี้มักพบบอยๆ ในหนา facebook ของ สนท.
ซึ่งยังมีนองๆ นักศึกษาหลายคนที่ยังไมเขาใจ สนท. ของเราก็ไดจัดทําวีดีโอความรู
EP2 วิชาโควตาคืออะไร เพื่อสรางความเขาใจในกับนองๆ นักศึกษาไดงายและชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ โดยนองๆ ตองทราบกอนวา วิชาโควตา คือ วิชาทีม่ หาวิทยาลัยจํากัดจํานวน
ผูเรียน ในรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน เชน วิชาทางดานภาษา
ตางประเทศตางๆ ทีต่ อ งกําหนดผูเ รียนใหเปนกลุม เล็กๆ หรือในบางวิชาทีต่ อ งใชอปุ กรณ
และเครื่องมือในการเรียนการสอน จึงตองจํากัดจํานวนผูเรียนใหเพียงพอตอเครื่องมือ
ในการสอน สิ่งเหลานี้จึงเปนที่มาของ “วิชาโควตา”
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EP3

ไมจดทะเบียนรายวิชาจะมีผลอยางไร

สํ า หรั บ EP3 จะนํ า เสนอความรู 
ไมจดทะเบียนรายวิชา และไม ไดติดตอ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรียน ถือเปน
ขอลาพักการศึกษา จะมีผลอยางไร? หั ว ใจสํ า คั ญ ของนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ จ ะ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไมจดทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดๆ นองๆ นักศึกษาสวนใหญจะมีคําถาม
สามารถทําไดหรือไม?
และขอสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เรียน เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีปญหาทําใหไมสามารถจดทะเบียนหรือไมสามารถ
มาเรียนไดในภาคการศึกษานั้นๆ โดยปญหาเหลานี้ สนท. ไดรวบรวมและทุกคําตอบ
ไวในวีดีโอความรู EP3 ไมจดทะเบียนรายวิชาจะมีผลอยางไร ตามหัวขอดังนี้

EP4 จะจบการศึกษาไดอยางไร
“จะจบการศึกษาไดอยางไร” คําถามนี้มีคําตอบ นองๆ นักศึกษาที่เขามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกคนคงมีเปาหมายเดียวกันคือการเปน บัณฑิต เรียนจบ
รับปริญญาพรอมเพื่อนๆ การวางแผนการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญในการใชชีวิตอยูใน
รั้วมหาวิทยาลัย วีดีโอชุดความรู
EP4 จะจบการศึกษาไดอยางไร จะ
สามารถทําใหนองๆ นักศึกษา เขาใจและ
มองเห็ น ภาพในการศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ปริญญาตรีไดอยางชัดเจน รูหนาที่ของ
ตนเองวาเราควรดําเนินกิจกรรมใดบาง
ในชวงเวลาใด ตองมีเกรดเฉลีย่ สะสมเทาไร
จึงจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาได
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EP5 อะไรที่จะทําใหสูญเสียสภาพนักศึกษา

“อะไรที่จะทําใหสูญเสียสภาพ
นักศึกษา” วีดโี อนีม้ คี าํ ตอบ...นองๆ
นักศึกษาจะตองทําการตรวจสอบ
สถานภาพทางวิชาการของตนเอง
ว า มี เ กรดเฉลี่ ย เป น ไปตามหลั ก
เกณฑขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หรื อ ไม เมื่ อ พู ด ถึ ง ข อ บั ง คั บ แล ว
นองๆ นักศึกษาหลายคนคงคิดถึง
หนังสือเลมหนาๆ เห็นแลวไมอยากหยิบมาอาน สําหรับวีดีโอ EP 5 สํานักทะเบียนฯ
คัดสรรความรูแ ละไขขอสงสัยของนองๆ นักศึกษา เกีย่ วกับเรือ่ งการตรวจสอบสถานภาพ
ทางวิชาการไวอยางชัดเจน วาผลการเรียนควรอยูในเกณฑใดตามของบังคับของ
มหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ยังมีวิธีการแกไขปญหาสําหรับคนที่มีผลการตํ่ากวาเกณฑ
อีกดวย

EP6 ความรูเรื่องเกียรตินิยมและรางวัลทุนภูมิพล

ใครอยากไดเกียรตินิยมและรางวัลทุนภูมิพลฟง
ทางนี้ ! เชื่อวานองๆ นักศึกษาคงมีขอสงสัยวาเรียน
อยางไรถึงจะไดเกียรตินิยม ขอตอนรับเขาสูวีดีโอ
คุณสมบัติผู ไดรับทุนภูมิพล
ความรูเรื่องสุดทายของระดับปริญญาตรี EP 6 ที่จะ
ถาได GPA 3.50 แตมีวิชาเกรด D มานําเสนอและใหความรูเ กีย่ วกับ “เกียรตินยิ มและ
จะมีสิทธิ ไดเกียรตินิยมหรือไม?
รางวั ล ทุ น ภู มิ พ ล” ใหนองๆ นักศึกษาเขาใจถึง
กระบวนการและเกณฑของเกรดเฉลี่ยสําหรับผูที่จะ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ตองมีคุณสมบัติอยางไร ?
ไดรับ ตามหัวขอดังนี้ในวีดีโอไดเลย
ลาพักการศึกษา
มีสิทธิ ไดเกียรตินิยมหรือไม?

ถาวิชาใดติด W
จะไดเกียรตินิยมหรือไม ?

ถาได GPA 3.50 ขาดเพียงเล็กนอย
จะมีสิทธิ์ ไดเกียรตินิยมหรือไม?

ฉบับที่

พี่ NuREG ทําหนาที่เปนทูตสื่อสารประจํา
องค ก ร จะคอยแจ ง ข า วสารความเคลื่ อ นไหว
เกี่ยวกับบริการทางการศึกษาใหนองๆ นักศึกษา
ไดทราบ พี่ NuREG เปนนักขาวประจํา สถานี
“NuREG Thammasat” ใน Youtube จะคอย
อัพเดทขาวสารใหนองๆ เปนประจํา พรอมทั้ง
เปนกูรูตอบขอสงสัยของนองๆ ไดทุกเรื่องเกี่ยว
กั บ การบริ ก ารทางการศึ ก ษา พี่ NuREG จะ
ประจํ า ให คํ า ปรึ ก ษาอยู  ต ามห อ งต า งๆ เช น
Academic Services แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การ
ใหบริการนักศึกษาในปจจุบัน Alumni Services

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

เกี่ยวกับการใหบริการ การดูแลศิษยเกาของ มธ.
เปนตน
จ ด ห ม า ย ข  า ว ฉ บั บ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น พฤษภาคม ฉบับนี้เราจะมาทําความรูจัก สถานี
“NuREG Thammasat” แบบอิ น ไซด และ
อั พ เดทข อ มู ล การให บ ริ ก ารกั บ นั ก ศึ ก ษา ของ
สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลในการให บ ริ ก าร
โดยบริการสาระความรู จากสถานี YouTube
NuREG Thammasat ในฉบับนี้จะมีการแนะนํา
VDO ชุ ด ความรู  เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารของ
สํานักทะเบียนฯ ของระดับปริญญาตรี ตั้งแต
EP 1 – EP 6 และในสวนของระดับปริญญาโทเอก สามารถติ ด ตามกั น ได ใ นจดหมายข า ว
ฉบับเดือนหนานะคะ

YouTube Channl :
NuREG Thammasat
TH
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NuREG Thammasat

พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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พฤษภาคม

Activity On Reg_TU

➥ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

คณะผูบริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดานการบริการทางการศึกษาของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ.

➥ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

คณะผู  บ ริ ห ารและบุ ค ลากร จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน ดานการบริการทางการศึกษาของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ.

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม
2558 ในรูปโฉมใหมไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ

Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สนท. ทุกคนที่ให
ความรวมมือรวมใจชวยกันจัดงานตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดานการบริการทางการศึกษาของสํานักทะเบียน
และประมวลผล มธ. ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ คณะผูบริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดานการบริการทางการศึกษาของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ. ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
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นักศึกษา ติดตอคณะ
เพ�่อขอโควตา

31

Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” สําหรับคําถามยอดฮิตติดชารต
ในชวงนี้ ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามมาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

ขอใบรับรองจบการศึกษา...ทําไดอยางไร?
สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย ที่ยังไมไดรับ Transcript ตัวจริง
เพือ่ ใชรบั รองการสมัครงาน จะสามารถขอเอกสารรับรองจบการศึกษา
อะไรไดบาง...?
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