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 Anywhere, Anytime
ไปกับบร�การใหม สํานักทะเบียนฯ ตอนรับเปดเทอม 1/56
Document Machine

ตู้ขอหลักฐานทางการศึกษา อัตโนมัติ นักศึกษาสามารถขอหลักฐาน
ทางการศึกษา เช่น ใบเกรด ใบรับรองเป็นนักศึกษา ฯลฯ ได้ทันทีผ่าน
Document Machine โดยจะติดตั้งให้บริการทั้งหมด 4 จุด
ที่ห้องสมุดทั้ง 3 ศูนย์ ทั้งท่าพระจันทร์ รังสิต ล�าปาง และเพิ่มพิเศษ
อีก 1 จุด ที่ศูนย์สุขศาสตร์รังสิต เพื่ออ�านวยความสะดวกได้ทั่วถึง
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 ใบรับรองออนไลน

บริการส�าหรับทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องเดินทางมารับ
เอกสารด้วยตนเอง เพียงแค่ ไปที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ เพื่อขอใบรับ
รองออนไลน์ เช่น ใบรับรองคุณวุฒิ Transcript ฯลฯ เลือกเอกสารที่ต้องการ
แล้วใส่ที่อยู่ที่ต้องการส่ง และปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งจะเปิดใช้ได้ก่อนเปิดเทอม
1/56 (3 มิ.ย.56)
สํานักทะเบียนฯ เพิ่มชองทางการใหบร�การ
เพื่อใหผูใชบร�การ…ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
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 Smart Card กระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส (Purse)

งเคานเตอร
*** โดยสามารถใชบัตรนักศึกษาเติมเง�นในบัตรไดผานทา
บาท
และตู ATM ของ ธ.กรุงไทยฯ ไดมากที่สุดไมเกิน 3,000

นักศึกษา มธ. ใช้บัตรนักศึกษา ช�าระค่าบริการ ขอหลักฐานทางการศึกษา
ของส�านักทะเบียนฯ รวมทั้งค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถใช้บัตรนักศึกษาเติมเงินในบัตรได้ผ่านทางเคาน์เตอร์ และตู้ ATM
ของ ธ.กรุงไทยฯ ได้มากที่สุดไม่เกิน 3,000 บาท โดยเริ่มใช้ท่ีส�านักทะเบียนฯ
ทั้งศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ และจะมีการขยายการใช้ง่ายไปสู่การบริการ
อื่น ๆ ต่อไป
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 TU-NEWS !!! บร�การสงขาวสาร ผาน SMS
SMS หร�อระบบสงขอความสั้นจะมี 2 แบบ
(1) สง SMS ออกจากระบบอัตโนมัติ
(2) สง SMS แบบไมอัตโนมัติเพื่อตามนักศึกษา
หร�อประชาสัมพันธ
แบบที่หนึ่ง : SMS อัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในฐานะข้อมูลระบบบริการการศึกษา มี 4 อย่างคือ
1. GPA has changed, please check your grade
(เมือ่ GPA มีการเปลีย่ นแปลง จะแจ้งข้อความไปยังนักศึกษา)
2. เมื่ อ มี ก ารส่ ง เกรดเข้ า ระบบของส� า นั ก ทะเบี ย นฯ
เสร็จเรียบร้อย เช่น
2.1 กรณีทั่วไป “1/2556 EG172 posed”
2.2 กรณีลบเกรดจากระบบ “Please check your
grade”
3. เมื่ อ มี ก ารลงทะเบี ย นรวมทั้ ง เพิ่ ม ถอนรายวิ ช าที่
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ “1/2556 Enrolled course: TU100
Sec... Cr 3, TU...., ..... total 6 course Cr18 (ถ้าถอนติด W ก็จะแสดง ชื่อวิชาและ W) ซึ่งเมื่อมี SMS เข้ามา
ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบในเวบต่อไปได้
4. เมื่อมีการอัพเดทสถานภาพนักศึกษา เช่น Your status has changed to be graduated S/2555
แบบที่สอง: สง SMS แบบไมอัตโนมัติ ตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการออกข้อความประชาสัมพันธ์
ในขณะนี้ มีที่ท�าได้แล้วคือ กรณีอาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษาผ่าน web massage และกรณีอาจารย์
ผู้สอนแจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษาตามกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน web massage ประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือน
กรกฎาคม หลังจากอบรมเจ้าหน้าที่แล้ว จะทยอยเปิดบริการคือ
1. เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับข้อความ
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ล�าปาง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับข้อความ
ในอนาคตเมื่อปรับระบบรองรับเพิ่มไดอีก ก็จะมีชองทางใหเจาหนาที่งานประชาสัมพันธ/กองกิจการนักศึกษา/
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ สงขาวประชาสัมพันธไปยังนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับขอความ ไดอีกดวย
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วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ส�ำนักทะเบียนฯ จัดงานพบปะ
เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเทอม ณ SC 3017 มธ. ศูนย์รังสิต
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วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ต่อยอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ” โดยมี ดร.มานะ ชัยวงศ์โรจน์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันเพิ่มผลผลิต เป็นวิทยากร ณ SC 2025 มธ. ศูนย์รังสิต
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วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2556 ผศ.ดร.สมเกี ย รติ วรปั ญ ญา
อนั น ต์ ผู ้ อ� ำ นวยการ สนท. เข้ า ร่ ว มงาน อธิ ก ารบดี พ บ
นักศึกษา ณ อาคาร บร. 1 มธ. ศูนย์รังสิต
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วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ส�ำนักทะเบียนฯ ร่วมท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 79 ปี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ มธ. ท่าพระจันทร์
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นางดวงรันต์ อเนกเวียง เลขานุการ
สนท. เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ณ อาคาร บร. 1 มธ. ศูนย์รังสิต (02)

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นางดวงรันต์ อเนกเวียง เลขานุการ สนท.
ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยรับราชการมากกว่า 25 ปี ในพิธี
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ บุ ค คลที่ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
มหาวิทยาลัย ณ ห้อประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
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เน้นตรงชื่อให้ห16น่อยนะคะ แต่แหม่
ยอด subscript น้อยมาก ^^
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“นองนูเร็ก” NUREG

คงเริ่มพอได้ยินเสียงแจ้วๆ ผ่าน YouTube Chanel กันบ้างแล้ว เปิดตัวไปเมื่อ มิถุนายน ที่ผ่านมา
เป็น Mascot ใหม่ของส�านักทะเบียนฯ ค่ะ ชื่อ “น้องนู๋เร็ก” ไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะ แต่ตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนี้
เพื่อเอาใจน้องๆ นักศึกษาทั้งหลาย
อีกก้าวหนึ่ง ที่ส�านักทะเบียนฯ ท�าเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ สื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
กับนักศึกษา และง่ายต่อความเข้าถึง และเหมาะกับ Lifestyle ของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน
ยังไงเสนอแนะมาได้เลยนะคะ น้อมรับทุกค�าติชมค่ะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
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