
การจดทะเบียนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ตรวจสอบปฏิทินในการจดทะเบียนเรียนได้ที่เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา / เลขานุการสาขาวิชา 
2. ท าการจดทะเบียนรายวิชาทางระบบ INTERNET ได้ที่ WWW.REG.TU.AC.TH  >> เข้าสู่

ระบบ (นักศึกษา / บุคลากร) ตามปฏิทินของแต่ละภาคการศึกษา 
3. หากลืมรหัส (PASSWORD) ในการเข้าระบบ สามารถติดต่อ  HELPDESK สปข. จากหน้า 

LOGIN หรือที่ HTTP://HELPDESK.TU.AC.TH/LOGIN.PHP 
4. ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องจดทะเบียน 
 4.1  นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม / สหวิทยาการฯ จดทะเบียนมากกว่า 6 หน่วยกิต  
 แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต (รวมวิชา TU005/TU006 แล้ว) 
 4.2   นักศึกษาการผังเมือง / นวัตกรรมฯ จดทะเบียนมากกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  
 12  หน่วยกิต (รวมวิชา TU005/TU006 แล้ว) 
  หากต้องการลงทะเบียนต่ ากว่าหรือมากกว่าข้อบังคับให้ติดต่อที่ เจ้าหน้าที่
 บัณฑิตศึกษาก่อนช่วงเวลาจดทะเบียนอย่างน้อย 7 วัน   โดยจะรับพิจารณาเฉพาะ
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น 
5. หากในช่วงจดทะเบียน (ช่วงแรก) นักศึกษาไม่ได้ท าการจดทะเบียนรายวิชา และไปท าการจด

ทะเบียนในช่วง เพ่ิม-ถอนลักษณะวิชา (ช่วงท่ีสอง) นักศึกษาจะถูกคิดค่าปรับการจดทะเบียน
ล่าช้าในอัตราวันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันจดทะเบียนช่วงเพ่ิม-ถอนวันแรก 

6. หากจดทะเบียนในช่วงจดทะเบียน (ช่วงแรก) และไม่ท าการช าระเงินตามก าหนด รายวิชาจะถูก
ลบ นักศึกษาต้องเข้าไปจดทะเบียนใหม่ ในช่วงเพ่ิม – ถอนลักษณะวิชา (ช่วงที่สอง) และเสีย
ค่าปรับตามอัตราท่ีก าหนด 

7. ในภาคการศึกษาปกติใด ๆ หากนักศึกษาไม่ท าการจดทะเบียน หรือไม่ลาพักการศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยอัตโนมัติหากพบปัญหาขัดข้องในการจดทะเบียนให้
ติดต่อที่ เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา / เลขานุการสาขาวิชา โดยเร็วที่สุด 

 
 

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
02-986-9605-6 ต่อ 3034 

Monticha.aptu@gmail.com 

http://helpdesk.tu.ac.th/login.php


 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  

กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน หมายเหตุ 
นักศึกษาทุกฐานะปี จดทะเบียนลักษณะวชิา (ทาง ww.reg.tu.ac.th) 9 -12 ส.ค. 61 8 – 11 ม.ค. 62 3 – 6 มิ.ย. 62  

นักศึกษา  ช าระเงินแบบ Online (ธ. กรุงไทย) 9 -12 ส.ค. 61 8 – 11 ม.ค. 62 3 – 6 มิ.ย. 62 ***ต้องมีเงินในบัญชี 
ธ.กรุงไทย 

จ่าย Online ทันท ี

นักศึกษา  ช าระเงินแบบ ช าระเงินสดที่เค้าเตอร์ ธ. กรุงไทย 14 - 15 ส.ค. 61 14 – 15 ม.ค. 62 7 – 8 มิ.ย. 62 ***ช าระเงนิสด*** 
วันเปิดภาคการศึกษา (สถาปัตยกรรม /สหวิทยาการฯ) 14 ส.ค. 61 14 ม.ค. 62 10 มิ.ย. 62  

วันเปิดภาคการศึกษา (อสังหาริมทรัพย์ / การผังเมือง) 18 ส.ค. 61 19 ม.ค. 62 15 มิ.ย. 62  

ช่วงเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชา โดยวชิาที่ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน  
(ทาง www.reg.tu.ac.th) 

24 -27 ส.ค. 61 24 -27 ม.ค. 62 13 – 16 มิ.ย. 62  

นักศึกษา  ช าระเงินแบบ Online (ธ. กรุงไทย) 24 -27 ส.ค. 61 24 -27 ม.ค. 62 13 – 16 มิ.ย. 62 ***ต้องมีเงินในบัญชี 
ธ.กรุงไทย 

จ่าย Online ทันท ี

นักศึกษา  ช าระเงินแบบ ช าระเงินสดที่เค้าเตอร์ ธ. กรุงไทย 28 – 29 ส.ค. 61 28 -29 ม.ค. 62 17 – 18 มิ.ย. 62 ***ช าระเงนิสด*** 
วันสุดทา้ยของการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยต้องแจ้งเหตุผลให้
มหาวิทยาลยัทราบก่อน 

28 ส.ค. 61 - -  

ช่วงวันแสดงความจ านงขอให้อนุมัติปริญญาในกรณีที่คาดวา่จะส าเร็จใน
ภาคนี้ (ทาง www.reg.tu.ac.th) 

14 ส.ค. – 12 ก.ย. 61 14 ม.ค. 62 –  
12 ก.พ. 62 

10 มิ.ย. – 9 ก.ค. 62  

นักศึกษาผู้ที่ไม่จดทะเบียนฯ และไม่ลาพัก ภายในวันนี้จะถูกถอนชื่อออก
จากการเป็นนักศึกษา 

12 ก.ย. 61 12 ก.พ. 62 -  

วันสุดทา้ยของการช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีที่ไมไ่ด้จด 12 ก.ย. 61 12 ก.พ. 62 -  



กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน หมายเหตุ 

ทะเบียนฯ ส าหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร แต่ยัง
ไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่าง ๆ      

ช่วงขอถอนลักษณะวิชาโดยวชิาที่ขอถอนจะได้บันทึก "W" ในระเบียน 
(ทาง www.reg.tu.ac.th) 

16 – 23 ต.ค. 61  18 – 25 มี.ค. 62 1 – 8 ก.ค. 62  

งดการเรียนการสอนช่วงสัปดาห์สงกรานต ์  12 -18 เม.ย. 62   
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 3 ธ.ค. 61 12 พ.ค. 62 4 ส.ค. 62  

วันเร่ิมท าการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 6 ธ.ค. 61 13 พ.ค. 62 5 ส.ค. 62  
วันสุดทา้ยที่อาจารย์ผูส้อนจะตอ้งเปลี่ยนการบนัทึกอักษร I เป็นค่าระดบั 
มิฉะนั้นคณะจะพิจารณาด าเนินการเอง 

22 ก.พ. 62 31 ก.ค. 62 22 ต.ค. 62  

วันสุดทา้ยที่คณะจะสง่ผลการสอบของวิชา ซึ่งผูส้อนให้อักษร I ให้
มหาวิทยาลยั 

4 มี.ค. 62 13 ส.ค. 62 1 พ.ย. 62  

วันสุดทา้ยของปีการศึกษา   10 ส.ค. 62  

วันหมดสถานภาพการเปน็นักศึกษาของนักศึกษาชัน้ปสีุดท้ายของหลักสูตร   13 ส.ค. 62  

 

*หมายเหตุ** 

1. ระบบจดทะเบียนเปิดเวลา 09.00 น. และปิดระบบเวลา 22.00 น. 

2. การช าระช าระเงินสดที่เค้าเตอร์ ธ. กรุงไทย ให้นักศึกษา login เข้าระบบในวันแรกของการช าระเงินสดเวลาหลัง 09.00 น. และ print ใบช าระเงินไปช าระ

ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

 

 


