คู่มือการจดทะเบียนรายวิชาและชาระเงินด้ วยระบบจดทะเบียนออนไลน์
และการเพิกถอนรายวิชาโดยได้ รับการบันทึกอักษร W
สาหรั บนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. เข้ าสูเ่ ว็บไซต์สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.reg.tu.ac.th คลิกที่
เข้ าสู่ระบบ (นักศึกษาปั จจุบัน) (เมนูทางซ้ ายมือ)

2. กรอกรายละเอียดเพื่อทาการ Log in เข้ าสูร่ ะบบ ดังนี ้
2.1 เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
2.2 รหัสผ่ าน (ขอรับและเปลี่ยนรหัสได้ ด้วยตนเอง ทาง http://account.ad.tu.ac.th/Login.aspx
และคลิก รับแอคเคาท์ นักศึกษา)
2.3 คลิกที่ เข้ าสู่ระบบ
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3. หน้ าจอปรากฏเลขทะเบียนและชื่อ -สกุลนักศึกษา จากนัน้ ให้ คลิกที่ จดทะเบียน โดยปุ่ มจดทะเบียนนี ้
จะปรากฏเฉพาะช่วงวันและเวลาของกิจกรรมจดทะเบียนเรี ยนตามปฏิทินการศึกษาเท่านัน้
 การจดทะเบียนรอบแรกก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาจะทารายการและชาระเงินได้ เพียงครัง้ เดียวเท่ านัน้

 ช่วงจดทะเบียนล่าช้ า เพิ่ม -ถอนรายวิชา ตามปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) หากยังไม่เคยจดทะเบียนเรี ยน
ในช่วงจดทะเบียนรอบแรกก่อนเปิ ดภาค หน้ าจอจะปรากฏคาว่า
การจดทะเบียนล่าช้ านี ้ นักศึกษาจะต้ องเสียค่าปรับอัตราต่อวันตามข้ อบังคับฯ ปริ ญญาตรี วนั ละ 45 บาท
และบัณฑิตศึกษาวันละ 100 บาท โดยเริ่ มปรับตั ้งแต่วนั แรกของช่วงการจดทะเบียนล่าช้ า (ไม่คิดค่าปรับ
ในวันที่มิได้ จดั ให้ มีบริการจดทะเบียนและชาระเงิน)
4. นักศึกษาต้ องอ่านเงื่อนไขสาหรับการจดทะเบียนให้ ครบถ้ วน จากนันจึ
้ งคลิกที่ จดทะเบียน

5. ปรากฏหน้ าจอสาหรับจดทะเบียนในช่วงจดทะเบียนรอบแรก
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หรื อ ปรากฏหน้ าจอแบบจดทะเบียน (ช้ า) สาหรับช่วงจดทะเบียนล่าช้ าตามปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม)

6. นักศึกษาสามารถสืบค้ นรายวิชาที่ต้องการจดทะเบียนเรี ยนได้ ดงั นี ้
6.1 นักศึกษาที่ได้ สิทธิ์เรี ยนรายวิชาที่มีการกาหนดโควตาแล้ ว เช่น EL171 , TU005 ฯลฯ ให้ คลิกที่
ดึงรายวิชาจากโควตา/แผน รายวิชาที่ได้ สิทธิ์เรี ยนนันจะปรากฏขึ
้
้นที่สว่ นบนของหน้ าจอให้ ทนั ที

6.2 กรอก รหัสวิชา ด้ วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก พร้ อมกับตัวเลขรหัสวิชา 3 หลัก โดยไม่ต้อง
เว้ นวรรค และคลิกที่ ค้ นหา

หรื อ 6.3 กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก แล้ วตามด้ วยเครื่ องหมาย * (Star) เช่น EM* แล้ วคลิกที่
ค้ นหา ระบบจะแสดงรายวิชาที่ขึ ้นต้ นด้ วย EM ทังหมดที
้
่เปิ ดสอนในภาคการศึกษานัน้
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7. เมื่อดาเนินการตามขันตอนในข้
้
อ 6.2 หรื อ 6.3 แล้ ว จะปรากฏรายละเอียดวิชาตาม Sec./Gr. พร้ อมทัง้
จานวนรับ ให้ นกั ศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที่ สัญลักษณ์ รูปบัตรจดทะเบียนสีชมพู จากนันรายวิ
้
ชาที่เลือก
จะเลื่อนขึ ้นมาอยูส่ ว่ นบนของหน้ าจอ โดยมีการสรุปจานวนหน่วยกิตรวมให้ ทราบ

8. เลือกรายวิชาอื่น ๆ ที่ต้องการเรี ยนในภาคการศึกษานันเพิ
้ ่มเติม

9. เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จดทะเบียนวิชา Thesis หรือ Dissertation
หลังจากที่เลือกวิชา Thesis หรื อ Dissertation แล้ วให้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนดั
้
งนี ้
9.1 คลิกที่คาว่า พิเศษ
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9.2 ลดจานวนหน่วยกิตในช่องจานวนหน่ วยกิตลงจนเหลือตามแผนการเรี ยน

10. เมื่ อ เลื อ กวิ ช าที่ ต้ อ งการจดทะเบี ย นเรี ย นครบถ้ วนแล้ ว ระบบจะท าการตรวจสอบตามเงื่ อ นไขของ
มหาวิทยาลัยและสรุปจานวนหน่วยกิตรวมพร้ อมทังแจ้
้ งค่าใช้ จ่ายที่นกั ศึกษาต้ องชาระให้ ทราบ หากไม่พบ
ข้ อผิดพลาดใด ๆ ให้ นกั ศึกษาคลิกที่ ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ ายมือ)
ข้ อสังเกต : หากตรวจสอบไม่ผา่ นจะปรากฏข้ อความเตือนใต้ ชื่อวิชานัน้ เช่น ไม่ผา่ นรายวิชาบังคับก่อน/ร่วม
และจะไม่แสดงค่าใช้ จา่ ยให้ ทราบ นักศึกษาต้ องรี บติดต่อสานักทะเบียนฯ ทันที

11. คลิก ยืนยันการจดทะเบียน อีกครัง้ หนึ่ง (เมื่อนักศึกษายืนยันการจดทะเบียนแล้ ว จะไม่สามารถแก้ ไข
รายการจดทะเบียนได้ อีก)
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12. คลิก ชาระเงิน (หากนักศึกษาไม่ชาระเงินตามเวลาที่กาหนด ข้ อมูลการจดทะเบียนของนักศึกษา
จะถูกยกเลิกออกจากระเบียนหลังจากสิ ้นสุดช่วงการจดทะเบียน)

ขัน้ ตอนการชาระเงิน มีดงั นี ้
13. คณะ/โครงการที่ตัดเงินจากบัญชีแบบออนไลน์
13.1 หน้ าจอแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ คลิกที่ PAY ON-LINE / ชาระเงิน on-line
ตัวอย่าง : หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมระบบหน่วยกิ ต

ตัวอย่าง : หน้าจอแสดงค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
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13.2 เลือกผู้ใช้ บริการโดยคลิกที่ บุคคลธรรมดา (สมาชิก KTB Online)

13.3 เข้ าสูร่ ะบบการชาระเงินของธนาคาร ให้ นกั ศึกษาดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
13.3.1 กรอก เลข ATM Card NO. ซึง่ จะปรากฏอยูด่ ้ านหน้ าของบัตรนักศึกษา ประกอบด้ วยตัวเลข
รวม 17 หลัก แต่ให้ กรอกเพียง 16 หลักแรกนับจากทางซ้ ายมือ (กรอกโดยไม่ต้องเว้ นวรรค)
13.3.2 กรอก PIN คือ รหัส ATM 4 หลัก (รหัสที่ใช้ กดเงินผ่านตู้ ATM)
13.3.3 คลิกที่ เข้ าสู่ระบบ

13.4 เพื่อให้ เกิดความมั่นใจก่อนการตัดเงิ นจากบัญชี ธนาคาร นักศึกษาสามารถตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี หรื อดูรายการบั ญชี ย้อนหลังได้ หรื อกรณีท่ ีไม่ แน่ ใจว่ ามีการตัดเงินจาก
บัญชีไปแล้ วหรื อไม่ ก็สามารถตรวจสอบผ่านเมนูเหล่านี ้ได้ เช่นกัน โดยเมื่อคลิกเมนูดงั กล่าวแล้ ว
จะมีรายละเอียดรายการทางการเงินให้ ทราบด้ านล่างของหน้ าจอ
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13.5 เพื่อให้ ระบบสามารถแจ้ ง กลับ ผลการตัดเงิ นจากบัญชีธ นาคารของนักศึกษา ให้ นักศึกษากรอก
ข้ อมูล E-mail Address และ Mobile No. (for sms) จากนันคลิ
้ กที่ ชาระเงิน

13.6 กรอก รหัส ATM 4 หลัก อีกครัง้ หนึง่ และคลิก ยืนยัน
ระบบจะทาการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของนักศึกษาทันที โดยคิดค่าธรรมเนียมการทารายการ
ครัง้ ละ 10 บาท

13.7 หน้ าจอแจ้ ง ยืนยันผลการตัดเงิ นจากบัญชี ขอให้ นักศึกษาสั่ง พิมพ์ หน้ าจอที่ปรากฏนี ้ เพื่ อเก็ บไว้
เป็ นหลักฐาน โดยคลิกที่คาว่า พิมพ์ จากนันคลิ
้ ก เสร็จสิน้ ทุกครัง้
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13.8 เพื่อความปลอดภัยของฐานข้ อมูลและออกจากระบบโดยสมบูรณ์ ควรคลิก ออกจากระบบ ทุกครัง้

14. คณะ/โครงการที่พม
ิ พ์ ใบแจ้ งยอดรายการชาระเงินเพื่อไปชาระด้ วยเงินสด

ผ่ านธนาคารที่คณะ/โครงการกาหนดไว้
14.1 เมื่อ Log in เข้ าสูร่ ะบบแล้ วคลิกที่ ผลการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ ายมือ)

14.2 คลิก สัญลักษณ์ รูปเครื่ องพิมพ์ เพื่อสัง่ พิมพ์ใบแจ้ งยอดรายการชาระเงิน

14.3 เลือก OK เพื่อออกจากระบบหลังพิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงินแล้ ว หรื อเลือก Cancel
เพื่ออยูใ่ นระบบต่อไป
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14.4 หน้ าจอจะแจ้ งว่า “กาลังสร้ างแฟ้มข้ อมูล...” และปรากฏแถบ pop-up สีเหลืองอ่อนขึ ้น ให้ คลิกบน
แถบสีเหลืองอ่อน 1 ครัง้ และเลือกคาว่า Download File...

14.5 เลือก Open เพื่อเปิ ดไฟล์ใบแจ้ งยอดรายการชาระเงินทันที หรื อเลือก Save เพื่อบันทึกไฟล์

14.6 สัง่ พิมพ์ ใบแจ้ งยอดรายการชาระเงินค่ าจดทะเบียนเรี ยน และนาใบแจ้ ง ยอดเงินที่มีบาร์ โค้ ด
พร้ อมกับเงินสดไปชาระหน้ าเคาน์เตอร์ ธนาคารที่ระบุไว้ ภายในวันที่กาหนด เช่น ธนาคารกรุงไทย
สาขาใดก็ได้ (หากไม่ชาระเงินภายในวันที่กาหนด วิชาที่จดทะเบียนไว้ จะถูกลบออกจากระเบียน)
ตัวอย่าง : หน้าจอใบแจ้งยอดระบบหน่วยกิ ต

ตัวอย่าง : หน้าจอใบแจ้งยอดเหมาจ่าย
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 การเพิ่มรายวิชา - การถอนรายวิชา 
การเปลี่ยน Section/Group (เปลี่ยนกลุ่มเรี ยนใหม่ ในรายวิชาเดิม)
และการเพิ่ม/ลดจานวนหน่ วยกิตวิชา THESIS หรื อ Dissertation ของระดับบัณฑิตศึกษา
 สามารถทารายการได้ หลายครั ง้ ในวันเวลาที่กาหนดตามปฏิทิน โดยไม่ ต้องชาระค่ าธรรมเนียม
เว้ น แต่กรณี จ ดทะเบียนล่าช้ า ต้ องช าระเงิ น พร้ อมค่าปรับ อัตราต่อวัน จากนัน้ วันถัดไปนักศึกษาจึง จะ
สามารถเพิ่มถอนรายวิชาอื่นได้
15. เมื่อเข้ าสูร่ ะบบจดทะเบียนแล้ วให้ คลิกที่ เพิ่มถอน (เมนูทางซ้ ายมือ)

* จะพบหน้ าจอแสดงเงื่อนไขในการจดทะเบียนเช่นเดียวกับข้ อที่ 4. ให้ คลิกที่ จดทะเบียน *
16. การจดทะเบียนเพิ่มรายวิชา สามารถสืบค้ นรายวิชาได้ โดยปฏิบตั ติ ามขันตอนในข้
้
อ 6.2 หรื อ 6.3 และให้
นักศึกษาเลือกวิชาโดยคลิกที่ สัญลักษณ์ รูปบัตรจดทะเบียนสีฟ้า จากนันรายวิ
้
ชาที่เลือกจะเลื่อนขึ ้นมา
อยูส่ ว่ นบนของหน้ าจอ โดยมีการสรุปจานวนหน่วยกิตรวมให้ ทราบ
ข้ อสังเกต : หากระบบตรวจสอบแล้ วพบว่าไม่สามารถจดทะเบียนเรี ยนได้ จะปรากฏข้ อความเตือนใต้ ชื่อ
วิชานัน้ ๆ เช่น รับนักศึกษาเต็มแล้ ว หมายความว่า นักศึกษาจะไม่สามารถเพิ่มวิชาได้ จนกว่า
จะมีผ้ ถู อนวิชานันออกก่
้
อน (ข้ อมูลเป็ น Real Time)
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17. การถอนรายวิชา โดยลบทิ ้งออกจากระเบียน หรื อไม่ประสงค์ที่จะศึกษาวิชานันอี
้ ก ให้ คลิกที่ สัญลักษณ์
รู ปถังขยะ รายวิชาที่ต้องการถอนจะเลื่อนขึ ้นมาอยูส่ ว่ นบนของหน้ าจอ เพื่อรอให้ ยืนยันการจดทะเบียน

 ในภาคการศึก ษาปกติ นัก ศึก ษาจะไม่ส ามารถถอนรายวิ ช าจนเหลื อ จ านวนหน่ว ยกิ ต รวมต่ า กว่า ที่
ข้ อบังคับฯ กาหนดไว้ ได้ วิชาที่ต้องการถอนและทาให้ เหลือหน่วยกิต รวมต่ากว่ากาหนดนัน้ นักศึกษาต้ อง
ยื่นคาร้ องที่คณะด้ วยเหตุผลอันสมควรเพื่อขออนุมตั ติ อ่ คณบดี
 หากต้ องการถอนทุกรายวิชาจากระเบียน ให้ ตดิ ต่ อคณะเพื่อขอลาพักการศึกษา (ยกเว้ นภาคฤดูร้อน)
18. การเปลี่ยน Section/Group (เปลี่ยนกลุ่มเรียนใหม่ ในรายวิชาเดิม) เฉพาะรายวิชาที่ไม่ใช่โควตา
ให้ ถอนวิชานันออกจากกลุ
้
ม่ เรี ยนเดิมก่อน (ตามขันตอนข้
้
อ 17) แล้ วจึงจดทะเบียนเพิ่มรายวิชาเดียวกัน
ในกลุม่ เรี ยนใหม่ (ตามขันตอนข้
้
อ 16)

19. เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา การเพิ่ม/ลดจานวนหน่ วยกิตวิชา THESIS หรือ Dissertation
เมื่ อ คลิ กค าว่า พิเ ศษ แล้ ว จะสามารถเพิ่ ม หรื อ ลดจ านวนหน่วยกิ ต ได้ ตามแผนการเรี ย น เช่น จาก 3
หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต
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จากนัน้ รายวิชาที่ ทาการเพิ่ม /ลดจานวนหน่วยกิต จะเลื่อนขึน้ มาอยู่ส่วนบนของหน้ าจอ และมีการแจ้ ง
จานวนหน่วยกิตที่เพิ่ม/ลดให้ ทราบ

20. เมื่อทาการเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรี ยน หรื อเพิ่ม/ลดจานวนหน่วยกิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกที่
ยืนยันการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ ายมือ)

21. จากนันคลิ
้ กที่ ยืนยันการจดทะเบียน อีกครัง้ หนึง่
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 การพิมพ์ ใบเสร็จรั บเงินออนไลน์ สาหรั บนักศึกษารหัส 55 เป็ นต้ นไป 
22. เมื่อเข้ าสูร่ ะบบจดทะเบียนแล้ วให้ คลิกที่
(เมนูทางซ้ ายมือ) จะพบหน้ าจอแสดงเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน วันที่ชาระเงิน และจานวนเงินให้ คลิกบนเลขที่ใบเสร็จ
หากเครื่ องที่ใช้ งานยังไม่มีระบบ Acrobat Reader ให้ ตดิ ตังโปรแกรมก่
้
อน

23. ก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาต้ องอ่านเงื่อนไขให้ ครบถ้ วน จากนันคลิ
้ ก ใช่
(หากคลิก ไม่ จะกลับไปสูห่ น้ าจอก่อนหน้ า)

24. หน้ าจอจะแจ้ งว่า “กาลังสร้ างแฟ้มข้ อมูล...” และปรากฏแถบ pop-up สีเหลืองอ่อนขึ ้น ให้ คลิกบน
แถบสีเหลืองอ่อน 1 ครัง้ และเลือกคาว่า Download File...

25. เลือก Open เพื่อเปิ ดไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ซึง่ การเปิ ดไฟล์ครัง้ แรกเท่านันที
้ ่จะเป็ นใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับ
ส่วนการเปิ ดไฟล์ในครัง้ ต่อ ๆ ไปจะเป็ นฉบับสาเนา

14 / 20

ตัวอย่าง : ใบเสร็จรับเงินต้ นฉบับ
(ต้นฉบับ)

สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ตัวอย่าง : สาเนาใบเสร็จรั บเงิน

สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน
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 การเพิกถอนรายวิชาโดยได้ รับการบันทึกอักษร W 
 การเพิกถอนรายวิชาโดยได้ รับการบันทึกอักษร W สามารถกระทาได้ ในกรณีที่ได้ ศกึ ษารายวิชานัน้
แล้ วไม่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อไป ซึ่งเป็ นการถอนวิชาหลังจากสิ ้นสุดช่วงการเพิ่ ม-ถอนรายวิชาตามปฏิทิน
กิจกรรมและหลังสอบกลางภาคไปแล้ ว ในกรณีเช่นนี ้รายวิชาจะยังคงปรากฏบนใบรายงานผลการศึกษา
แต่จะได้ รับการบันทึกอักษร W แทนผลการศึกษาที่เป็ น F โดยการเพิกถอนวิชาติด W นี ้ ทารายการได้
หลายครัง้ ในช่วงวันที่กาหนด และตรวจสอบผลได้ ทนั ทีเมื่อยืนยันการเพิกถอนวิชาติด W แล้ ว
 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะไม่สามารถเพิกถอนรายวิชาติด W จนเหลือจานวนหน่วยกิตรวม
ต่ากว่าที่ข้อบังคับฯ กาหนดไว้ ได้ วิชาที่ต้องการถอน W และทาให้ เหลือหน่วยกิตรวมต่ากว่ากาหนดนัน้
นักศึกษาต้ องยื่นคาร้ องที่คณะด้ วยเหตุผลอันสมควรเพื่อขออนุมตั ติ อ่ คณบดี
 หากต้ องการเพิกถอนทุก รายวิชาในภาคการศึกษานั น้ ให้ ติดต่ อคณะเพื่อ ขอลาพัก การศึกษา
(ยกเว้ นภาคฤดูร้อน)
26. เมื่อเข้ าสูร่ ะบบจดทะเบียนแล้ วให้ คลิกที่ ถอนวิชาติด W (เมนูทางซ้ ายมือ)

* จะพบหน้ าจอแสดงเงื่อนไขในการจดทะเบียนเช่นเดียวกับข้ อที่ 4. ให้ คลิกที่ จดทะเบียน *
27. หน้ าจอจะปรากฏรายวิชาที่จดทะเบียนเรี ยนไว้ ทงหมดในภาคการศึ
ั้
กษานัน้ หากต้ องการเพิกถอนวิชาใด
ให้ คลิกที่ สัญลักษณ์ รูปถังขยะ ที่อยูท่ ้ ายรายวิชานัน้

16 / 20

28. เมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิกถอนวิชาติด W แล้ ว วิชานันจะเลื
้
่อนขึ ้นมาปรากฏอยู่ที่ส่วนบนของหน้ าจอ
โดยการเพิกถอนวิชาติด W นี ้ นักศึกษาไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทังสิ
้ ้น จากนันต้
้ องคลิกที่ ยืนยัน
การจดทะเบียน (เมนูทางซ้ ายมือ)

29. คลิก ยืนยันการจดทะเบียน อีกครัง้ หนึ่ง การทารายการเพิกถอนติด W จึงจะเสร็ จสมบูรณ์ (เมื่อกด
ยืนยันการจดทะเบียนแล้ วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ทาการเพิกถอนวิชาติด W ได้ อีก)

30. นักศึกษาต้ องตรวจสอบผลการเพิกถอนรายวิชาโดยได้ รับการบันทึกอักษร W ทุกครัง้ โดยคลิกที่
ผลการจดทะเบียน

และเพื่อความมัน่ ใจว่าได้ มีการเพิกถอนวิชาติด W ให้ จริง ขอให้ นกั ศึกษา Log in เข้ าสูร่ ะบบอีกครัง้ หนึง่
เพื่อตรวจสอบผล โดยคลิกที่ ผลการจดทะเบียน (เมนูทางซ้ ายมือ)
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31. ผลการเพิกถอนรายวิช าโดยได้ รับการบันทึกอั กษร W ที่ทารายการสาเร็ จ จะปรากฏจานวน
หน่วยกิตท้ ายรายวิชานันเป็
้ นศูนย์หน่วยกิ ต และปรากฏประวัติการทารายการเพิกถอนรายวิชาที่ด้านล่าง
ของหน้ าจอ

32. เมื่อทารายการเสร็จสิ ้นทุกครัง้ ขอให้ คลิกที่ ออกจากระบบ (เมนูทางซ้ ายมือ)

ข้ อเตือนใจ
1. รหัส Password ที่ใช้ เข้ าสู่ระบบ ถือเป็ นความลับส่วนบุคคลที่ไม่ควรเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นทราบ หากเผลอให้
ผู้อื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว ขอแนะนาให้ เปลี่ยนรหัส เพื่อป้องกันมิให้ บคุ คลอื่นเข้ าไปกระทาการอันไม่สจุ ริต
2. การจดทะเบียนเรี ยนช่วงจดทะเบียนรอบแรกและช่วงจดทะเบียนล่าช้ า เพิ่ม -ถอนรายวิชา จะถือว่ามีผล
สมบูรณ์ ก็ต่อ เมื่ อนักศึกษากดปุ่ มยื นยันการจดทะเบียน และดาเนินการตามขัน้ ตอนจนเสร็ จสิน้ ครบ
ทุกขันตอน
้
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FAQ
1. จะทราบได้ อย่ างไรว่ าต้ องจดทะเบียนเรียนเมื่อใด ?
ตอบ กาหนดวันจดทะเบียนเรี ยน การจดทะเบียนล่าช้ า การเพิ่ม -ถอนรายวิชา และการเพิกถอนรายวิชาโดย
ได้ รั บ การบันทึก อัก ษร W มี ร ะบุไ ว้ ใ นปฏิ ทิ น การศึกษา (กิ จ กรรม) โดยศึกษารายละเอี ย ดได้ ที่
www.reg.tu.ac.th หัวข้ อนักศึกษาปั จจุบนั
2. วิชาที่ต้องการจดทะเบียนเรียนเป็ นวิชาที่กาหนดโควตาต้ องดาเนินการอย่ างไร ?
ตอบ การจดทะเบียนวิ ชาที่ กาหนดโควตาจานวนรับ ให้ ดูรายละเอียดของวิช าที่กาหนดโควตาได้ ที่คณะ
เจ้ าของวิชา และดูวันที่ เปิ ดให้ ขอโควตาได้ จากปฏิทินกิ จกรรม จากนัน้ จึงติดต่อขอโควตากับคณะ
เจ้ าของวิชาตามวัน ที่ กาหนดดังกล่าวหรื อที่ www.reg.tu.ac.th ซึ่งจะกาหนดล่วงหน้ าก่อนถึงวันจด
ทะเบียนจริ ง เมื่อได้ สิทธิ์ เรี ยนแล้ วนักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิ ชาที่ได้ โควตานัน้ ในช่วงจดทะเบียนด้ วย
โดยเมื่อเข้ าสู่ระบบจดทะเบียนจนถึงหน้ าจอทารายการแล้ วจะคลิกปุ่ มดึงรายวิชาจากโควตา/แผน ได้
ทันที (ตามขันตอนข้
้
อ 6.1)
3. จะขอรหัส Password ที่ใช้ เข้ าสู่ระบบได้ จากที่ไหน และหากลืมรหัส Password จะทาอย่ างไร ?
ตอบ นักศึกษาสามารถขอรับ Password หรื อเปลี่ยน Password ได้ ด้วยตนเอง
ที่ http://account.ad.tu.ac.th/Login.aspx และคลิก รับแอคเคาท์นกั ศึกษา จากนันด
้ าเนินการตาม
ขันตอน
้
นักศึกษาก็จะได้ รับ Password สาหรับใช้ งาน
4. หากลืมรหัส ATM 4 หลัก หรือทาบัตรนักศึกษาหาย จะจดทะเบียนเรียนได้ หรือไม่ ?
ตอบ การจดทะเบียนและชาระเงินออนไลน์ ที่สาเร็ จ จะต้ องใช้ เลข ATM Card NO. ที่ปรากฏบนหน้ าบัตร
นักศึกษา ควบคูก่ บั รหัส ATM 4 หลัก เพื่อตัดเงินจากบัญชีแบบออนไลน์ ดังนัน้ หากลืมรหัส ATM 4
หลัก หรื อทาบัตรนักศึกษาหาย จะไม่สามารถชาระเงิ นค่าจดทะเบียนได้ จึงต้ องขอทาบัตรนักศึกษา
ใหม่ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
5. เมื่อใส่ เลขหน้ าบัตร 16 หลักและรหัส ATM 4 หลักแล้ วระบบแจ้ ง ERROR หรื อ ข้ อมู ล
ผิดพลาดจะทาอย่ างไร ?
ตอบ 1. กรณีใส่รหัส ATM ผิดเกิน 3 ครัง้ ระบบจะล็อกทันที ให้ นกั ศึกษามาติดต่อธนาคารด้ วยตนเอง โดย
นาบัตรนักศึกษาและสมุดบัญชีมาด้ วยเพื่อให้ ธนาคารตรวจสอบ
2. กรณีที่นกั ศึกษาทาบัตรใหม่ต้องนาบัตรใหม่ไปติดต่อที่ธนาคารกรุ งไทยสาขาที่เปิ ดบัญชีเพื่อ Link
ข้ อมูลบัตรใหม่กบั เล่มบัญชีธนาคารที่ต้องการตัดเงิน
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6. หากไม่ สามารถจดทะเบียนหรือเพิ่ม-ถอนวิชาตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ จะทาอย่ างไร ?
ตอบ กรณี ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นรอบแรกก่ อ นเปิ ดภาค นัก ศึก ษาต้ อ งจดทะเบี ย นในช่ว งจดทะเบี ย นล่า ช้ า
เพิ่ม-ถอนรายวิชา หลังจากเปิ ดภาคเรี ยนแล้ วตามที่กาหนดไว้ ในปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) โดยเสีย
ค่าปรับอัตราต่อวันตามข้ อบังคับฯ ปริ ญญาตรี วันละ 45 บาท และบัณฑิตศึกษาวันละ 100 บาท โดย
เริ่มปรับตังแต่
้ วนั แรกของช่วงการจดทะเบียนล่าช้ า (ไม่คดิ ค่าปรับในวันที่มิได้ จดั ให้ มีบริ การจดทะเบียน
และชาระเงิน)
กรณีไม่ได้ เพิ่ม-ถอนรายวิชาในช่วงเวลาที่กาหนด (14 วันแรกของการเปิ ดภาคการศึกษาปกติ และ 7
วันแรกของการเปิ ดภาคฤดูร้อน) นักศึกษาต้ องติดต่อคณะที่สงั กัดเพื่อยื่นเรื่ องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชาเป็ น
กรณีพิเศษ ทังนี
้ ้ วิชาที่ถอนจะได้ รับการบันทึกอักษร W

จัดทาโดย : นางสาวณัฐนันท์ ทิมรอด
ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล 2 สานักทะเบียนและประมวลผล
สนับสนุนข้ อมูลโดย : นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
ฝ่ ายประมวลข้ อมูล สานักทะเบียนและประมวลผล
(ฉบับปรับปรุ ง 9 ม.ค. 56)
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