คําถามที่พบบอย (FAQs)
ถาม กิจกรรมแตละอยางตองดําเนินการเมื่อไหร สิ้นสุดกําหนดการจดทะเบียนฯหรือยัง ยังชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาฯได
หรือไม
ตอบ ดูไดจากปฏิทินการศึกษา ที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน >> ปฎิทินการศึกษาและตารางสอบไล หรือ
เมนูซายมือ >> ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา เลือกชุดปฏิทินตามที่ตองการ
ถาม วิชาใดตองขอโควตาบาง
ตอบ ไปที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> คนหารายวิชา วิชาใดที่เปนวิชามีโควตาจะมีสัญลักษณแสดงอยู
ถาม ขอโควตาที่ไหน
ตอบ ติดตอขอโควตาที่คณะเจาของวิชา
ถาม มีรายวิชาใดจัดการเรียนการสอนบาง
ตอบ ไปที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> คนหารายวิชา ถาไมพบวิชา เปนไปไดวาวิชานั้น คณะยังไมเปด หรืออยูระหวางดําเนินการ
ใหนักศึกษาสอบถามเพิ่มเติมที่คณะเจาของวิชา
ถาม บัตรนักศึกษาหาย ไมสามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาฯได ตองทําอยางไร
ตอบ ปฏิบัติตามขั้นตอน ตอไปนี้
1. นักศึกษาติดตอเคานเตอรสํานักทะเบียนฯ เพื่อขอทําบัตรนักศึกษาใหม
2. นักศึกษายืนยันการจดทะเบียนฯในชวงเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
3. วันทําการถัดจากวันสุดทายของชวงจดทะเบียนฯ / ชวงจดทะเบียนฯลาชา เพิ่ม-ถอน ใหนักศึกษาติดตอเคานเตอรสํานัก
ทะเบียนฯ เพื่อติดตอชําระคาธรรมเนียมฯ
ถาม จดทะเบียนฯ / เพิ่มรายวิชาแลว ไมเห็นรายวิชา
ตอบ กรณีเพิ่มรายวิชาไมสําเร็จ ติดตอคณะ ขอทําเรื่องเพิ่มวิชากรณีพิเศษ โดยจะตองชําระคาปรับเพิ่มวิชาลาชา วันละ 45 บาท โดย
เริ่มนับวันถัดไปจากวันสิ้นสุดวันเพิ่ม-ถอน
ถาม ถอนรายวิชา / เพิกถอนรายวิชาแลว แตรายวิชายังปรากฏในผลการจดทะเบียน
ตอบ กรณีถอน/เพิกถอนรายวิชาไมสําเร็จ ติดตอคณะ
ถาม เพิกถอนรายวิชาแลว ในภาคการศึกษาถัดไปตองจดทะเบียนฯ รายวิชานั้นอีกหรือไม
ตอบ ถาเปนรายวิชาบังคับตองจดทะเบียนฯ และสอบใหผาน ถาเปนวิชาเลือก ขึ้นอยูกับวา ยังตองการจะเรียนในรายวิชานั้นอีก
หรือไม
ถาม จดทะเบียนฯไมทัน ตองทําอยางไร
ตอบ ใหนักศึกษาจดทะเบียนฯในชวงจดทะเบียนฯลาชา/เพิ่ม-ถอน หลังจากเปดภาคเรียนแลวตามที่ปฏิทินการศึกษากําหนด โดยตอง
เสียคาปรับอัตราตอวัน วันละ 45 บาท โดยเริ่มคิดคาปรับตั้งแตวันแรกของชวงการจดทะเบียนลาชา/เพิ่ม-ถอน (ไมคิดคาปรับ
วันหยุด)

ถาม ไมจดทะเบียนฯจะมีผลอยางไร
ตอบ หากนักศึกษาไมจดทะเบียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองขอลาพัก โดยยื่นเรื่องเปนหนังสือขอลาพักตอคณบดี และตองชําระ
คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาค มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ถาม ใสเลขหนาบัตรนักศึกษา 16 หลักและ ATM PIN แลว ระบแจง Error หรือขอมูลผิดพลาด ตองทําอยางไร
ตอบ กรณีใส ATM PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบของธนาคารจะไมอนุญาตใหเขาทํารายการ ใหนักศึกษานําบัตรนักศึกษาและสมุดบัญชี
ธนาคารมาติดตอที่ธนาคารดวยตนเอง
กรณีทําบัตรนักศึกษาใบใหม ใหนําบัตรนักศึกษาใบใหม ไปติดตอที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อ Link ขอมูลบัตรนักศึกษากับบัญชี
ธนาคาร
ถาม ถอนรายวิชา ไดคาธรรมเนียมฯ คืนหรือไม
ตอบ กรณีนักศึกษาเหมาจาย ไมคืนคาธรรมเนียมฯ
กรณีนักศึกษาไมเหมาจาย ถาถอนรายวิชาดวยเหตุผลสวนตัว จะไดคืนคาหนวยกิตและคาอุปกรณกึ่งหนึ่ง ถาคณะปดรายวิชา
นักศึกษาจะไดคืนคาหนวยกิตและคาอุปกรณเต็มจํานวน
ถาม ถามีเงินคืน จะไดคืนเมื่อไรอยางไร
ตอบ สํานักทะเบียนฯจะทําเรื่องสงไปที่กองคลัง เพื่อคืนคาธรรมเนียมฯ โดยคืนเขาบัญชีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ
นักศึกษาของนักศึกษา ประมาณ 3 สัปดาห หลังวันสุดทายของชวงจดทะเบียนฯลาชา/เพิ่ม-ถอน
ถาม จะขอรับใบเสร็จไดที่ไหน เมื่อไร
ตอบ ไปที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> เขาสูระบบ >> เมนู พิมพใบเสร็จ สั่งพิมพเสร็จไดดวยตนเอง เริ่มพิมพได ประมาณ 7 วัน
ทําการ นับจากวันชําระเงิน
ถาม ทําไมชําระคาธรรมเนียมฯ แลวยังปรากฏวายังไมไดชําระเงิน / มีภาระหนี้
ตอบ ใหอัพเดทสมุดบัญชี หรือ e-mail หรือ SMS วามีการตัดยอดเงินคาธรรมเนียมฯจากบัญชีแลวหรือไม ถามีรายการตัดยอดเงินฯ
แลว ไมตองกังวล ไมตองชําระเงินซ้ํา วันทําการวันถัดไปจากวันที่ชําระเงิน ประมาณ 12.00 น. ใหเขาระบบมาตรวจสอบผลจด
ทะเบียนฯอีกครั้ง
ถาม ชําระคาธรรมเนียมซ้ํา จะไดเงินคืนหรือไม อยางไร
ตอบ นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมฯซ้ํา จะคืนคาธรรมเนียมฯให สํานักทะเบียนฯจะทําเรื่องสงไปที่กองคลัง เพื่อคืนคาธรรมเนียมฯ
โดยคืนเขาบัญชีธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน) ของนักศึกษา ประมาณ 3 สัปดาห หลังวันสุดทายของชวงจดทะเบียนฯลาชา/
เพิ่ม-ถอน
ถาม เอกสารประกอบการเบิกคาเลาเรียน มีอะไรบาง
ตอบ ไปที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> ดาวนโหลด เอกสารที่ใชประกอบการเบิกคาเลาเรียน ประกอบดวย การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเอกสารประกอบการเบิกคาเลาเรียน

ถาม จดทะเบียนฯได สูงสุด/ต่ําสุด กี่หนวยกิต
ตอบ ภาค 1 หรือ ภาค 2 : ต่ําสุด 9 หนวยกิต ยกเวน เจ็บปวยและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือ กรณีที่คาดวาจะเปนภาคสุดทาย
ของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาเทานั้น / สูงสุด 22 หนวยกิต ยกเวน กรณีที่เปนนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปที่ 4 โดยไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดี
ภาคฤดูรอน : สูงสุด 6 หนวยกิต หากจะจดทะเบียนฯ เกินกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต ทําไดในกรณีที่คาดวาจะเปน
ภาคสุดทายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี
ถาม แจงสําเร็จการศึกษาลาชา
ตอบ สงแบบฟอรมแจงสําเร็จการศึกษาลาชา (ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> นักศึกษาปจจุบัน >> การขอแจงจบ
การศึกษา) และเอกสารอื่นๆ เชนเดียวกับการแจงจบการศึกษาปกติ ไดแก ใบเกรด ใบกระจายโครงสราง และรูปชุดครุย ขอให
สงโดยดวนที่สุด เพื่อเจาหนาที่จะไดนําไปดําเนินการตอไป
ถาม สงรูปบัณฑิตแลว แตเขาสูระบบแลวยังไมเห็นรูปบัณฑิต
ตอบ อยูระหวางดําเนินการ จะมีประกาศใหตรวจสอบอีกครั้ง หากรูปบัณฑิตมีปญหา เจาหนาที่จะติดตอกลับไป
ถาม เรียนครบตามโครงสรางแลว แตตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรแลว ยังแสดงสถานะเปน incomplete
ตอบ เจาหนาที่อยูระหวางตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรเพื่ออนุมัติปริญญา เมื่อตรวจสอบเสร็จแลวจะปรับสถานะเปน Complete
ถาม ขึ้นทะเบียนบัณฑิตไดเมื่อไร
ตอบ นักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ประมาณ 1 เดือนหลังผลการเรียนประกาศครบทุกวิชา ตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จไดที่เว็บไซต
www.reg.tu.ac.th >> ผูสําเร็จการศึกษา >> รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา หรือเขาสูระบบ จะมีเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ถาม ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลวจะไดเอกสารอะไรบาง
ตอบ เมื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลว จะไดรับเอกสาร 3 ชนิด ไดแก
1) ทรานสคริปท 3 ฉบับ
2) หนังสือรับรองคุณวุฒิภาษาไทย 3 ฉบับ
3) หนังสือรับรองคุณวุฒิภาษาอังกฤษ 3 ฉบับ
ถาม วันที่สําเร็จการศึกษา คือ วันไหน
ตอบ ดูปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> นักศึกษาปจจุบัน >> ปฎิทินการศึกษาและตารางสอบไล >> วันปดภาค
การศึกษา (วันตอจากวันสุดทายของภาคการศึกษา)
ถาม พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อไร
ตอบ กําหนดการแตละปจะตองรอจากประกาศของมหาวิทยาลัย
ถาม รับปริญญาตองเตรียมตัวอยางไร
ตอบ การเตรียมตัว ดูไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> ผูสําเร็จการศึกษา
ถาม บัณฑิตไมไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตอบ แสดงตนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน ขอรับปริญญาบัตรไดที่สํานักทะเบียนฯ ประมาณ 1 เดือนหลังวันพิธี เรียนที่ทา
พระจันทรติดตอที่สํานักทะเบียนฯทาพระจันทร นอกนั้นติดตอรับที่สํานักทะเบียนฯศูนยรังสิต

ถาม เมื่อไรจะประกาศผลการเรียน
ตอบ เกรดจะประกาศภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่สํานักทะเบียนฯไดรับคะแนนจากคณะ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา/
Section-Group ที่สํานักทะเบียนฯไดรับไดรับแลวที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> นักศึกษาปจจุบัน >> วิชาที่สงผล
การศึกษา
ถาม อาจารยสงผลการศึกษาไดถึงเมื่อไร
ตอบ ดูปฏิทินสงผลการศึกษาไดที่ www.reg.tu.ac.th >> อาจารย เจาหนาที่ >> ปฏิทินการสงผลสอบไล
ถาม ลาพักตองทําอยางไร
ตอบ นักศึกษายื่นคํารองขอลาพักที่คณะที่ตนเองสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยที่นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการ
รักษาสถานภาพสําหรับภาคที่ไดรับอนุมัติใหลาพัก
ถาม ลาพักไดกี่ป
ตอบ นักศึกษาลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ยกเวนจะมีเหตุอันสมควรและไดรับอนุมัตจิ ากอธิการบดี การลาพักการศึกษา
ไมวาดวยเหตุใดๆ ไมอาจถือเปนเหตุขยายเวลาการศึกษาใหเกิน 7 ปได
ถาม เขาสูระบบไมได
ตอบ ใหนักศึกษาติดตอที่ HelpDesk http://helpdesk.tu.ac.th/login.php ของสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการ
พัฒนา (สปข.)
ถาม อยากยายคณะ ตองทําอยางไร
ตอบ ดูคุณสมบัติไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> “คูมือนักศึกษาออนไลน” >> หลักเกณฑการยายคณะและเทียบโอนหนวยกิต
(สําหรับระดับปริญญาตรี) >> หลักเกณฑการยายคณะ หรือ ปรึกษาที่คณะที่จะยายไป
ถาม ยังไมมีรายชื่อสําเร็จการศึกษา จะใบรับรองอะไรไปสมัครงานไดบาง
ตอบ ใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ ใบรับรองสอบไลไดครบ (รายชื่อตองอยูระหวางเวียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา)
ถาม บัตรนักศึกษาหาย ตองทําอยางไร
ตอบ ไมตองแจงความ เตรียมรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป + สําเนาบัตรประชาชน ติดตอที่เคานเตอรบริการสํานัก
ทะเบียนฯ เมื่อทําบัตรนักศึกษาใหมจะไดรับบัตรนักศึกษาชั่วคราวไปใชกอนบัตรจริง ธนาคารใชเวลาทําบัตรนักศึกษาใหม
ประมาณ 15 วัน เมื่อรับบัตรใบใหมตองชําระเงินคาธรรมเนียม 100 บาท
ถาม การเทียบโอนหนวยกิต
ตอบ แตละคณะจะมีเงื่อนไขแตกตางกัน ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th >> "คูมือการศึกษาออนไลน" >> หลักเกณฑ
การยายคณะและเทียบโอนหนวยกิต (สําหรับระดับปริญญาตรี) >> หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิต
ถาม ใหบุคคลอื่นมาติดตอดําเนินการตางๆไดหรือไม เชน การขอรับหนังสือสําคัญตางๆ

เปนตน

ตอบ ใบมอบฉันทะ + สําเนาบัตรประชาชนของตนเอง(รับรองสําเนาถูกตอง) + สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ(รับรอง
สําเนาถูกตอง)
ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

