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Modern Management
Modern Staff
Modern Environment
Modern IT

Accu
Racy

มุงสูความเปนเลิศ

สํานักทะเบียนตนแบบ
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ถูกตอง แมนยํา
A-1 Corrective Action
A-2 Preventive Action
A-3 Improvement

Smart

Smile

สะดวก รวดเร็ว
S1-1 TU Society for life
S1-2 TU Society for student
S1-3 TU Society for
international student
S1-4 TU Society for alumni
S1-5 TU Society for staff

ใสใจ เต็มใจ
Smile REG
Smile Together
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ในการบริหารจัดการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ซึง่
เนนกระบวนการพัฒนาที่ผานการคิดพิจารณารวมกันของ
ประชาคม โดยเชื่อวาพลังของการมีสวนรวมจะสนับสนุน
ใหเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนการ
สรางบรรยากาศที่ดีตอการทํางาน บุคลากรทั้งหลายจึงได
รวมกันกําหนดหลักการสําคัญของการบริหารงานและการ
ดําเนินงานเพือ่ “มุง สูก ารเปนสํานักงานทะเบียนตนแบบ”
ภายใตอักษรสี่ตัว คือ “MASS” ดังนี้

MASS
Modern กาวลํ้า นําสมัย
หมายถึง
การบริ ห ารการจั ด การด ว ย
องคความรูแ ละเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ทันสมัยไดมาตรฐาน โดยยึดหลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

Smart สะดวก เขาถึงงาย
หมายถึง

การใหบริการที่เปนระบบ ผูใช
ระบบมี ค วามสะดวกในการเข า ถึ ง
ข อ มู ล รั บ บริ ก ารได อ ย า งรวดเร็ ว
ทุกขั้นตอน

Office of th REGistrar

เปดบทา.น
สน

คานิยม

องคกร

“บร�มุกงารมั่นเปทํานงานเลิศ

“

ปรัชญา

Accuracy ถูกตอง เชื่อถือได
หมายถึง
การบริการขอมูลทางการศึกษา
ทีม
่ คี วามถูกตอง ครบถวน และเชือ
่ ถือ
ได

Smile ใสใจ และเปนมิตร
หมายถึง
การบริการที่ยึดถือผูใชบริการ
เปนศูนยกลางอยางตั้งใจและจริงใจ

July - September 2017

บอกเลา
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เงารน�่อสํานงักงารนาทะเวบียนฯ

ar

งานประชาสัมพันธ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรม CSR “อาสาทําดี
สรางสรรคสขุ ภาพทีด่ เี พือ่ นอง” และกิจกรรม “แตมสีเติม
ฝน พัฒนาทักษะสื่อการเรียนการสอน” ใหกับนองๆ
นักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดดาวเรือง ใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
โดยไดรบั ความรวมมือจากนองๆ นักศึกษา และเจา
หนาที่คณะพาณิชยศาสตรฯ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
รัฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหฯ คณะนิติศาสตร คณะ
วารสารศาสตรฯ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
เขารวมทํากิจกรรมเปนอยางดี ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริม
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหกบั นักศึกษา และบุคลากร ใน
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

ภาพ reviews
กิจกรรม

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการจัดโครงการ
พบปะเครือขายผูรับบริการ “สํานักงานทะเบียน…พบนักศึกษา” โดยดําเนิน
การจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง วันที่ 27-29 ก.ค. 60
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต วันที่ 1-2 ส.ค. 60
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร วันที่ 5 ส.ค. 60

วันศุกร ที่ 25 สิงหาคม 2560

การนิเทศโครงการธรรมศาสตรชางเผือกสูแดนโดม ณ ดินเเดนภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร จัดโดย งานรับเขาและทะเบียนประวัติ สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จ.ปทุมธานี
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นองถาม :
รบกวนขอสอบถามเร
ื่องการขึ้นทะเบียนบัณ
ฑิต
ถาชําระเงินเรียบรอยแ
ลว
ตองสงเอกสารการชํา
ระเงินที่ไหนอีกไหม ห
รื อ
ดาํ เนนิ การอะไรตอ หร
อื ไม และสามารถรบั ใบ
รบั รอง
ผลการศึกษาไดชวงไห
นคะ

คําถาม

ที่พบบอย

พี่นูเร็กตอบ :

เจ  า ห น  า ที่ จ ะ ทํ า ก า
รตรวจสอบออนไล
น  เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษ า มี ก
ชําระเงินเขามา เพร
าะฉะนั้นไมตองสงห
าร
ล
ก
ั
ฐานการชําระเงินคร
เรื่องการรับใบรับรอ
ับ และ
งผลการศึกษานั้นแบ
งออกเปน 2 กรณี ด
1. กรณีรับดวยตนเอ
ังนี้
ง
ส
า
ม
า
ร
ถ
ร
บ
ั
ไ
ด
ท

ันที เมื่อชําระเงินเรีย
เเลว
บรอย
2. กรณีจัดสงทางไป
รษณีย รอประมาณ
ชําระเงินครับ
3-5 วัน หลังจากทํา
การ
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ด ความรู
กําหนดการฝกซอม เกร็
และการรับพระราชทานปริญญาบัตร รอบรั้ว สนท.

2559

ประจําป
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บัณฑิตตองเขาฝกซอมครบทั้ง 3 ครั้ง...
หากมีความจําเปนที่ไมสามารถเขารวม
ฝ ก ซ อ มได ให ดํ า เนิ น การแจ ง คณะต น
สังกัดของบัณฑิต

การแตงกาย...วันซอมยอยและซอมรวม
ระดับปริญญาตรีแตงกายชุดนักศึกษา,
ระดับบัณฑิตศึกษา แตงกายสุภาพบัณฑิต
ผูห ญิงตองสวมกระโปรง หามสวมเสือ้ ยืด
และรองเทาแตะ

