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M
Modern


กาวใหม อีกขัน้ Automatic Document Machine
(for Handicapped Student)

หลังจากการเปดตัวครบทั้ง 4 เครื่อง 3
ศูนยการศึกษาไปแลว ถือวาประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่งสําหรับเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
บริ ก ารใหม ข องสํ า นั ก ทะเบี ย นฯ ที่ พั ฒ นาการ
ใหบริการทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใสใจผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย
ทางสํ า นั ก ทะเบี ย นฯ จึ ง ได เ ริ่ ม พั ฒ นา
โครงการ โดยจัดทําเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
เฟส 2 สําหรับนักศึกษาผูพิการ เปนเครื่องที่ 5 ที่
สามารถรองรับการใชงานไดทั้งนักศึกษาปกติและนักศึกษาผูพิการประเภทตางๆ โดยมีระบบ
สัมผัสอักษรเบรลล และการทํางานดวยเสียงทุกขั้นตอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา
ไดทุกกลุม และเพื่อสนับสนุนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ “ความเปนธรรม” และ
สามารถพัฒนาใหกาวตามทันเทคโนโลยีในปจจุบัน
รวมถึงยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเรง
ดําเนินการจัดทําโครงการเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ เฟส 2 สําหรับนักศึกษาผูพิการ อีกดวย
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กวาจะมาเปนสูจิบัตร

กลับมาพบกันอีกแลว กับเทศกาลงานรับปริญญา กอนอืน่ ตองขอแสดงความยินดีกบั วาที่
บัณฑิตใหมทุกคน ที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 ในวันที่
6 สิงหาคม 2557 นี้ และสิ่งที่อยูคูกับงานรับปริญญามาโดยตลอดนั่นก็ คือ สูจิบัตร!!! นองๆ
นักศึกษาหลายคนมักสงสัยวา กวาจะมาเปนสูจิบัตรนั้น ตองผานกระบวนการใดมาบาง เรามาดู
ขั้นตอนกวาจะมาเปนสูจิบัตร...กันเลย

วางแผนการดําเนินงาน
ประชุมหารือ
ออกแบบหนาปก
รวบรวมขอมูลเลม
จัดทําเลมสูจิบัตร
สู
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เลมสูจิบัตรและแผน CD จิบัตรจากทุกหนวย
งานที่เกี่ยวของ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
เพื่อเช็คความถูกตองของขอมูล

ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล

Conﬁrm ขอมูลทั้งหมด
ภายในเลมสูจิบัตรและแผน CD

ดําเนินการผลิตเลม
สูจิบัตรและแผน CD

สงขอมูลใหกับโรงพิมพ
และผูผลิต CD

แจกใหกับบัณฑิตทุกคน
และแขกผูมีเกียรติ

s
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Smart


Self – Service

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดพัฒนาการใหบริการทางการศึกษามาอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวก ใหกับ
นักศึกษาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทําใหมีการยกระดับคุณภาพงานบริการ ดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะเปน การลดรอบเวลาใน
การใหบริการเอกสารทางการศึกษา การเพิ่มชองทางการใหบริการที่นักศึกษาสามารถทําดวยตนเอง “Self – Service”
เปนทางเลือกใหมของนักศึกษา สะดวก รวดเร็วทันใจ และมีประสิทธิภาพ
บริการที่ 1 บัตรนักศึกษา Smart Card นอกเหนือจากเปนบัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตร ATM แลวนั้น ยังไดเพิ่มบริการบัตรกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส หรือ Smart Purse
ที่สามารถใชชําระเงินคาเอกสารทางการศึกษา ทั้งหนาเคานเตอรของสํานักทะเบียน
และใชคูกับเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ และสามารถเติมเงิน ไดตามชองทางการ
เติมเงินของธนาคารกรุงไทยฯ
บริการที่ 2 คือ บริการใบเสร็จ Online ซึ่ง
ทางกองคลังกับสํานักทะเบียนฯ หารือรวมกันในการปรับปรุงระบบเพื่อใหสามารถ
จั ด ทํ า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให นั ก ศึ ก ษาได เ ร็ ว ขึ้ น กว า เดิ ม ด ว ย
การพัฒนาระบบใหนักศึกษาสามารถพิมพใบเสร็จไดเองผานระบบออนไลน ผานระบบ
สารสนเทศเพื่อบริการทางการศึกษาของสํานักทะเบียนฯ โดยการสั่งพิมพครั้งแรก
จะไดรับ ใบเสร็จ ตนฉบับ ครั้งตอไป จะเปนสําเนาภายใน 5 วัน จากนั้นจะตองนํา
ใบเสร็จมาใหเจาหนาที่ประทับตรากอน จึงจะนําไปใชได
บริการที่ 3 ใบรับรอง Online นักศึกษาสามารถเขาใชงานระบบใบรับรองออนไลน
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดที่ www.reg.tu.ac.th ระบบจะแสดงหนาจอใหกรอก
ขอมูล ใหถูกตองและครบถวน เสร็จแลวพิมพใบแจงการชําระเงิน เพื่อนําไปยื่นชําระเงิน
คาใบรับรองที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย
บริ ก ารที่ 4 เครื่ อ งผลิ ต ใบรั บ รองอั ต โนมั ติ
สําหรับนักศึกษาปจจุบันเทานั้น นักศึกษาสามารถ
ขอเอกสารทางการศึกษาดวยตนเองงายๆ โดยใชคูกับบัตรนักศึกษา Smart Purse
ทั้ง 3 ศูนยการศึกษา ดังนี้ หอสมุดปวยฯ มธ. ศูนยรังสิต หอสมุดปรีดีพนมยงค
มธ. ทาพระจันทร และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนยลําปาง
บริ ก ารที่ 5 ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต Online …
ทางเลือกใหมของบัณฑิต ผูส าํ เร็จการศึกษาสามารถทํารายการขึน้ ทะเบียนบัณฑิต ผานทาง
¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ºÑ³±Ôµ www.reg.tu.ac.th แลวชําระคาธรรมเนียมไดที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย บัณฑิตเลือกรับเอกสารสําเร็จการศึกษาได 2 วิธี คือ รับดวยตนเอง
online
หรือ ทางไปรษณีย
และบริการที่ 6 SIM TU หรือ TU NEWS เปนการ
SIM TU
ใหบริการขาวสารผาน SMS สําหรับนักศึกษา ซึ่งขาวสารที่ไดรับนั้นจะเปนการอัพเดท
สถานะตางๆ ของนักศึกษา หรือ ขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยเฉพาะเครือขาย AIS เทานั้น ที่พรอมเปดใหบริการ…ฟรี !!!

ãºàÊÃç¨
online

ãºÃÑºÃÍ§
online
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บริการประทับใจ ใสใจทุกรายละเอียด
เรื่องการจดทะเบียนฯ

ถือวาเปนคําถามยอดฮิตสุดๆ สําหรับเวลานี้
เริ่มขึ้นแลวฤดูการจดทะเบียนฯ ซึ่งทางสํานักทะเบียน
และประมวลผล มี ท างเลื อ กให กั บ นั ก ศึ ก ษาในการ
จดทะเบียนฯ ออนไลนผา น www.reg.tu.ac.th ไดดว ย
ตนเอง พรอมมีคูมือการจดทะเบียนฯ ออนไลน เพื่อให
นักศึกษาทําตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง แตนักศึกษา
หลายคนก็ยงั พบปญหาในการจดทะเบียนฯ มาโดยตลอด
ฤดูกาลจดทะเบียนในรอบ ปการศึกษา 2557 นักศึกษาบางกลุม ทีเ่ ขารวมโครงการทํางาน
และทองเที่ยว (Work & Travel) ในตางประเทศสามารถจดทะเบียนออนไลนได แตไมสามารถ
ตัดเงินออนไลน เพราะ นักศึกษาเหลานั้นลืมรหัส ATM ทําบัตรนักศึกษาหาย และไมมีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 16 หลัก จึงเกิดปญหาวุนวายคอนขางมาก เพราะเมื่อผูปกครองที่อยู
ในประเทศไทย ไดมาติดตอแจงปญหาของบุตร ทางสํานักทะเบียนฯ ก็ตองใหความชวยเหลือ
โดยเรงดวน งานนี้ ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมเกียรติ วรปญญาอนันต) และ
เลขานุการ (คุณดวงรัตน เอนกเวียง) จึงไดลงมาปฏิบัติหนาที่ดวยตนเอง เพื่อรับฟงคําถาม
พรอมชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาและผูปกครองที่มีความกังวลใจในกรณีที่บุตร
จดทะเบียนฯ ไมได หรือ ไมสามารถชําระเงินคาจดทะเบียนฯ
แตอยางไรก็ตามทางสํานักทะเบียนฯ มีแนวทางการแกไขปญหาเหลานี้อยางเปน
ระบบ โดยไดรับคําชื่นชมจากนักศึกษาและผูปกครอง ผานทางสื่อออนไลน Facebook ของ
สํานักทะเบียนฯ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ในการทํางานอยางเต็มที่และใสใจทุกรายละเอียดของ
ผูรับบริการ เพื่อประโยชนแกผูรับบริการมากที่สุด “มีอะไรก็แวะมา..หาเราสํานักทะเบียน”
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“กวาจะเปน…ปริญญาบัตร”
วันที่ 6 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เปนวันพระราชทานปริญญาบัตรใหแกบัณฑิต มธ.
ในฉบับนี้ นอกจากจะเลาเรื่องที่มาของสูจิบัตรในหนาในแลว ปริญญาบัตรถือวาเปนสิ่ง
สําคัญมาก บก. ขออนุญาตนําเรื่องเกา ที่เคยเลาไวเมื่อสองปที่แลว มาลงใหมนะคะ
เพราะเชื่อวาผูอานหลายทาน คงยังไมทราบที่มาของการจัดทําปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ วา กวาจะไดปริญญาบัตรมา
แตละเลมนั้นมีกระบวนการอยางไร?.. กวาจะไดแตละใบ.. กวาจะไดนําใสปกผาไหมใหเรียบรอยสวยงามนั้น คงคิดไมถึงวา
มีที่มาที่ไป มีเรื่องเลา และปฏิบัติตอกันมาอยางปราณีตบรรจง พิถีพิถันมาหลายตอหลายรุนแลว ขอบอกวา งานนี้ชาว
สํานักทะเบียนฯ ใชฝมือ ใสความตั้งใจ ชวยกันทํางานอยางแข็งขัน เพื่อใหสมกับความภาคภูมิใจของบัณฑิตทุกทานคะ
ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ขอมูลตางๆ ทั้งปริญญาบัตร ฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สรุปแลวบัณฑิต
1 คน จะไดทั้งหมด 2 ใบคะ ทําใหทีเดียวเลยคะ เผื่อไวไปเรียนตอ หรือทํางานในตางประเทศ

ติดตราธรรมจักรในปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย เชื่อวานอยแหงนักจะทําเชนนี้ ถือวาเปนอีก
หนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวธรรมศาสตรคะ สําหรับขั้นตอนนี้ ฝมือลวนๆ เทคนิคคอนขาง
มาก ตั้งแตการทากาวตองไมมากและก็ไมนอยเกินไป แบบพอดีๆ ทิ้งไวสักพัก เวลาจะติด
กะระยะ ตําแหนง หางริบบิ้นเหลือง-แดง ตองอยูระหวางชื่อนายกสภาฯ หามปดทับชื่อ
เด็ดขาด เพราะเวลาถายเอกสารจะบังชื่อ และคอยระวังดานบน หามทับชื่อปริญญาเพราะขอมูลทุกตัวอักษร ถือวาเปนขอมูลที่สําคัญ
ทั้งสิ้น ออ.. เกือบลืมไป ตองดูใหตราตั้งตรงดวยนะคะ และขอมูลที่ บก. เองก็เพิ่งทราบ วาตองมีการเช็คริบบิ้นดวย สีเหลืองจะตอง
ทับสีแดง ตามสีประจํามหาวิทยาลัย เหลือง-แดง และเนื้อเพลงที่เราคุนชิน “เหลืองคือ ธรรมนําประจําจิต แดงคือโลหิตอุทิศให”

ขั้นตอนที่ 2

จัดชุดปริญญาบัตรใหกบั บัณฑิตแตละคน โดยปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยทีต่ ดิ ตราธรรมจักร
จะอยูแผนแรก สวนฉบับแปลภาษาอังกฤษจะอยูแผนที่สอง ระมัดระวังสุดสุดคะ เพราะ
ทั้งสองฉบับชื่อตองเปนคนเดียวกัน และกลัวตราหลุดเสียหาย
เราเรียกวา “ตัด 9” 9 คือ บัณฑิตทีละ 9 คน เราจะตัดตามลําดับหอ ลําดับชื่อ ตามใบติ้วคะ
ขั้นตอนที่ 4
(หรือใบคัน่ แตคนสํานักทะเบียนฯ เราเรียกกันติดปากวาใบติว้ ) และใสใบติว้ คัน่ เอาไว ใบติว้ นี้
จะบอกใหเราทราบวา ปริญญาบัตรนี้ อยูในลําดับที่เทาไหร หอที่เทาไหร เราเรียงตามลําดับ
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตรคะ
เอ..สงสัยมั้ยคะวาทําไมถึงตัด 9 ไมตัด 10 หรือตัดจํานวนอื่น ที่มาก็คือ การกะระยะหรือขนาดมือของผูเชิญปริญญาบัตรที่คิดวาเปน
จํานวนที่เหมาะสม เพื่อการดําเนินงานที่ราบรื่น และเปนตัวเลขสิริมงคลดวยคะ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

นําปริญญาบัตรทั้งสองใบบรรจุปกผาไหม แตก็ไมวายที่จะตองเช็คลําดับใหถูกตองอีกครั้ง
หนึ่งคะ พูดงายๆ วาเราไมเบื่อที่จะทวน เพื่อใหถึงมือบัณฑิตอยางถูกตองทุกคนคะ

ยินดีกับบัณฑิตทุกคนคะ

www.reg.tu.ac.th :NuREG Thammasat Registrar.TU รับเขาศึกษา มธ.
http://km.reg.tu.ac.th/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาใน มธ.
http://registrarnetwork.net/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

ฉบับที่

Activity On Reg_TU

กรกฎาคม - สิงหาคม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สํานักทะเบียน
และประมวลผล ไดรวมแสดงความยินดีวัน
คล า ยวั น สถาปนาสถาบั น เอเชี ย ตะวั น ออก
ศึกษา ครบรอบ 29 ป
4
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1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สํานักทะเบียน
และประมวลผล ไดรวมแสดงความยินดีวัน
คล า ยวั น สถาปนา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 18 ป

3

4

1

2

2

3

1

2

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดรวม
แสดงความยินดีโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3

4

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกๆคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนกรกฎาคม 2557 ในรูปโฉมใหม
Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สํานักทะเบียนฯ เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนีเ้ ราขอมาจับถูกและขอชืน่ ชม ความรวมมือรวมใจของชาวสํานักทะเบียนฯ

ทุกทานที่ชวยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักการในการเตรียมความพรอมงานพระราชทานปริญญาบัตร
ทีจ่ ะมีขนึ้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ใหมคี วามเขาใจและสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ

outside >> พวกเราชาวสํานักทะเบียนฯ ตองขอขอบคุณ เจาหนาที่และบุคลากรจาก ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (AIS), หอสมุดปวยฯ และ สปข. ที่มา
รวมประชุมและหารือการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธงานบริการทางการศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่
7-8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ฉบับที่

สิงหาคม

Activity On Reg_TU

อาทิตย
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จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

1

เสาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
31

25
1

26

27

28

29

30

Talk
of the"TU"

นักศึกษา รุน 51-57 ชําระเงิน
คาจดทะเบียนรายวิชาลาชาเพ��ม-ถอนรายวิชา

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารตอยูตลอด
สําหรับคําถามในชวงนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการจดทะเบียน ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือก
คําถามฮิตๆ มา 1 คําถาม มาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ผมจดทะเบียนเรียนแลว แตยังไมไดชําระเงินตามกําหนด สามารถไปติดตอสํานักทะเบียน
โดยตรงเลยไดหรือเปลาครับ แลวตองเตรียมเอกสารอะไรบางครับ
» พี่นูเร็กตอบ : นองๆ สามารถแกไขปญหา ไดตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ

1. ใหนกั ศึกษาจดทะเบียนฯ และยืนยันการจดทะเบียนฯ ในระบบใหเรียบรอยจนสําเร็จ เมือ่ มาถึงหนาจอชําระเงิน ใหคลิก “ออก
จากระบบ”
2. log-in กลับเขาไปตรวจสอบภาระคาใชจา ย เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการยืนยันผลจดฯ นัน้ สําเร็จ
3. Download “แบบฟอรมทําบัตรประจําตัว นศ. ใบที่ 2 เปนตนไป” ที่ www.reg.tu.ac.th > อืน่ ๆ > “แบบฟอรมทําบัตรประจําตัว
นศ. ใบที่ 2 เปนตนไป” และกรอกแบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหสมบูรณ พรอมติดรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด 1.5 นิว้ หรือ 2 นิว้
พรอมเซ็นชือ่ (เซ็นใหเหมือนหลังสมุดบัญชี) ทุกจุดบนแบบฟอรมฯ
4. Scan เอกสารตอไปนี้ เปนไฟล pdf
• แบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ทีส่ มบูรณแลวตาม ขอ 3. และ
• สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หนาแรกทีม่ ชี อ่ื และรูปถาย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือ สําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สงมาที่ • เลขานุการสํานักทะเบียนฯ e-mail: aduangrat54@yahoo.com หรือ
• หัวหนาฝายประมวลขอมูล e-mail: ang_vesa@hotmail.com
5. ติดตอชําระเงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 -16:00 น. ณ สํานักทะเบียนฯ
ศูนยรงั สิต หรือ ทาพระจันทร ตามแตทคี่ ณะตนเองตัง้ อยู (กรณี ศูนยลาํ ปาง ใหตดิ ตอทีศ่ นู ยลาํ ปาง)
• กรณีนกั ศึกษาอยูต า งประเทศ/ตางจังหวัด ไมสามารถมาติดตอชําระเงินไดดว ยตนเอง สามารถทําหนังสือมอบฉันทะ
ใหผอู นื่ ดําเนินการแทนได โดยตองมีสาํ เนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของผูม อบฉันทะ
และผูร บั มอบฉันทะมาดวย (สําเนาทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง) และ ใหผรู บั มอบฉันทะ มาติดตอชําระเงิน
ภายในวันและเวลาทีก่ าํ หนด
• กรณีนกั ศึกษาสามารถมาชําระเงินดวยตนเอง ใหตดิ ตอชําระเงินภายในวันและเวลาทีก่ าํ หนด
6. ตรวจสอบผลการจดทะเบียนอีกครัง้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

