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ปที่ 4 ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2553

12 พฤศจิกายน 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดงาน
วันครบรอบ 28 ป โดยมีพิธีทำบุญและถวาย
จตุปจจัยไทยธรรมใหกับพระภิกษุสงฆ ซึ่งมีผูที่ให
เกียรติรวมงานเปนจำนวนมาก
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12 พฤศจิกายน 2553 Party Birthday ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2553 ขออวยพรใหกับพี่นองชาวสำนัก
ทะเบียนฯ ดังนี้ วันที่ 1 พี่ชูศรี พี่ชนานาถ พี่ศศิมา
วันที่ 8 พี่จตุรงค วันที่ 12 พี่ผกาพันธ วันที่ 14
พี่จุฑามาศ วันที่ 16 พี่สมภาค และวันที่ 24 พี่สุนทร
ขอใหมีความสุขสมหวังทุกประการครับ
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28 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดสอบตรงคณะนิติศาสตร ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร
สนามสอบแหงใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยมีผูสมัครสอบมากกวา 5 พันคน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนธันวาคม 2553 สงทายปเกากันกลับเรื่องราวดีๆ เพราะ
เราจะมาจับถูกกันครับ สำนักทะเบียนฯ ของเรามีเรื่องราวดีๆ อะไรบาง ไปติดตามกันเลยครับ
Inside » สำหรับฉบับนี้ ขอยกนิ้วใหกับพี่นองชาวสำนักทะเบียนฯ มธ. ทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจ ในการเปนเจาภาพจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวมสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบ” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 โดยชวยกันตอนรับผูเขารวมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณทำงาน
สรางความประทับใจใหกับเครือขายสำนักทะเบียน ทั่วทั้งประเทศ สุดยอดมากครับ
Outside » นอกจากพี่นองสำนักทะเบียนฯ แลวยังมีกลุมวิทยากรคนเกงทุกๆ คนที่เสียสละเวลาอันมีคา ใหเกียรติเขารวม
สั ม มนาในครั้ ง นี้ เริ่ ม ตั้ ง แต ศาสตราจารย ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ใ ห เ กี ย รติ เ ป ด งาน
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯและผูแทน จาก 4 มหาวิทยาลัยคุณอรอนงค เมฆพรรณโอภาส คุณสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย คุณสวงค
บุญปลูก และคุณสุนรี นุ ต พิทกั ษพงศ ทีร่ ว มแลกเปลีย่ นเรียนรูด ว ยกัน ครูตา ย สุวดี หอมจันทรเจือ และทีมงาน ทีส่ รางความสนุกสนาน
และละลายพฤติกรรมรวมกัน ผศ.เอกรินทร ยลระบิล และผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิรยิ ะพานิช กับความรูแ ละขอแนะนำทีเ่ ปนประโยชน
มากมาย ขอบคุณคุณวิวัฒน เลาหบุตร คุณนิติมา จิตตจำนงค และสุดทายคุณตาออน เกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่รวม
สัมมนาวงยอยกับพวกเรา Dragonfly ขอเปนตัวแทน สำนักทะเบียนฯ มธ. ขอบคุณทุกๆ คนครับ
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2-3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ มธ. เขารวมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพือ่
ประชาสัมพันธ หลักสูตรและแนะนำชองทางการเขาศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยมีผใู หเขารวมสนใจเขาชมงานดังกลาวเปนจำนวนมาก
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3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” ประจำเดือนธันวาคม 2553 เขาสูชวงปลายปแบบนี้ พี่แมงปอหวังวา
อากาศคงจะเย็นชื่นใจ ขึ้นมาบางนะครับ สำหรับเดือนนี้ ลูกแมโดมทั้งหลายเขามีคำถามอะไรกันบาง พี่แมง
ปอ จะเฉลยใหครับ
» นองถาม : ตอนนี้เกรดออกครบหมดทุกตัวแลว ทำไมยังขึ้นทะเบียนบัณฑิตไมได คะ ?
» พี่แมงปอตอบ : เมื่อเกรดภาคสุดทายของนักศึกษาประกาศครบทุกตัว ทาง www.reg.tu.ac.th เรียบรอย
แล ว จะใช เ วลาประมาณ 2 สั ป ดาห ในการอนุ มั ติ เ วี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ รองการจบการศึ ก ษาของ
นักศึกษา และจะประกาศรายชื่อใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต www.reg.tu.ac.th หัวขอ ผูสำเร็จการศึกษา
» นองถาม : ถาตองการจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนและมีความจำเปนตองจดทะเบียนภาคฤดูรอน
9 หนวยกิต ตองทำอยางไรคะ ?

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ... กอนอื่น ขอขอบคุณทุกคำติชม ที่มีใหกับจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ
รูปแบบใหม ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี คำนิยมที่ไดรับสวนใหญที่เห็นตรงกัน เห็นจะเปน ความ
กลา..กลาที่จะ “หลุดออกจากกรอบ” ขอบอกวานี่คือ ขอแรกของการปรับเลยคะ สำหรับคำแนะนำเพื่อ
ปรับปรุงก็มีบางเชนกัน ไมวาจะเรื่องของการพาดหัวขาวตองใหโดนใจ สำหรับผูใหญก็อาจจะรูสึกเหมือนตัว
เล็กไป สำหรับเด็กๆ ก็อยากจะใหชงเนื้อหาในสวนไขขอของใจ อยางไรเสีย... เราก็ยังคงตองปรับและขยับ
กันตอไปอีก เพื่อใหลงตัวและเขาถึงทุกกลุมมากขึ้น พรอมรับคำแนะนำเสมอคะ
ขอบคุณสำหรับความรวมมือ... ขอขอบพระคุณ คณาจารย กรรมการที่ออกสำรวจฯ คนหา “ชาง
เผือก” ทั้งในชนบท และเขตเมือง เพื่อเขาศึกษาตอในรั้วแมโดม ขอบคุณแขกทุกทาน ที่มารวมงานในวัน
ครบรอบ 28 ป สนท. รวมไปถึงทานที่รวมทำบุญกันตอกับเรา โดยเราจะนำเงินที่ไดรับทั้งหมด ไปทำบุญใน
วันที่ 23 ธ.ค.นี้ และขออนุญาตแบงออกเปนสองสวน สวนแรกถวายใหกับวัดเวฬุวันตามที่แจงไว สวนหลัง
ขอไปเลี้ยงอาหารวางใหกับนองๆ ที่สถานสงเคราะหเด็กออน รังสิต เชนเคยคะ และแบงบางสวนเปนเจา
ภาพในการจัดซุมอาหารใหกับนองๆ ในวันเด็กที่จะถึงนี้ ขอบคุณผูใหญใจดีทุกทานคะ
ที่ลืมเสียไมได คือ งานสัมมนาเครือขายฯ ที่พัทยา ในเดือนที่ผานมา ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พี่นองรวมวิชาชีพเดียวกัน สำหรับการแบงปนความรู ความเอื้ออาทร และความเปน
กันเอง
สุดทาย... ขอเปนความหวงใยจาก สนท. ก็แลวกันนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบอย รักษาสุขภาพดวยคะ
โดยเฉพาะนองๆ นักศึกษา ถึงเวลาสอบกลางภาคกันแลว ระหวางวันที่ 26-30 ธ.ค. 53 และ 7-9 ม.ค. 54
สามารถดูตารางสอบไดที่ www.reg.tu.ac.th แลวคลิ๊กเขาสูระบบบริการทางการศึกษา โชคดีทุกคนคะ

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

ธรรมศาสตร !! เปดรับสมัครเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ตั้งแตวันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2553 ทาง www.reg.tu.ac.th
มีอะไรก็แวะมา...หาเราสำนักทะเบียน
on Facebook สำนักทะเบียนฯ
มธ. ภูมิใจเสนอการติดตอสื่อสาร
ที่ทันสมัย ทันใจทุกคน พบกับ
อีกชองทางการสื่อสารของเราไดที่
http://www.facebook.com/Registrar.TU “กด like ไดเลยครับ”

ไ อของใจ
ใจ แและ
ปล. ฝากแนะนำชองทางการสื่อสารนองใหม สำนักทะเบียนฯ @ Facebook ทีี่จะชวยไขข
เขาถึงในวงกวาง
ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก น.ส.สุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

Next »

» พี่แมงปอตอบ : กอนอื่นขออางถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 10.4 “การจดทะเบียนภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
ยกเวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต โดยตองไดรับ
การอนุมัติจากคณบดี” ดังนั้นขอใหนักศึกษารีบติดตอคณะที่นักศึกษาสังกัดใหทำเรื่องจดทะเบียนเกินขอบังคับ
มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล กอนวันจดทะเบียนภาคฤดูรอนครับ เพื่อจะไดดำเนินการใหนักศึกษาจด
ทะเบียนในระบบไดครับสำหรับฉบับนี้ พี่แมงปอขอเฉลยไวเทานี้กอนครับ หวังวาคงเปนประโยชนใหกับนองๆ
หลายๆ คน แลวพบกันอีกครั้งปหนา จา

“ขอบคุณปเกาเกา สวัสดีป ใหม ใหม กับการเริ่มตน ในหลายหลายอยาง”

ขอถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร "W"
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถขอถอน
รายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" ของภาคการศึกษา 2/2553
ไดตั้งแตวันที่ 10-17 มกราคม 2554 ทาง www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน ครับ

Modern

รวมกันคิด รวมกันสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบกันทั่วประเทศ !

Accuracy

ทำไมเกรดถึงออกชา ! พบคำตอบไดที่นี่

Smart

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบขอโควตาอัจฉริยะ

Smile

สานใจสรางสุข ไมไดมีแคในธรรมศาสตร
แตมีใหทั้งประเทศ !

“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ในการจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวม
สราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม เอวัน รอยัล ครูส
พัทยา ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกเครือขายงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศ
รวมกันถายทอดและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ
เปนเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานดานทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งจะนำมาสูการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการสัมมนาเครือขายฯ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมสัมมนา ทั้งหมด 328 คน จาก 61 มหาวิทยาลัย
ถือเปนกาวสำคัญในการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานดานงานทะเบียนทางการศึกษา อีกทั้งยังไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยน...เรียนรู เทคนิคและประสบการณในการทำงาน และนอกจากกิจกรรมทางวิชาการ
แลว ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธของบุคลากรในแตละสถาบัน เพื่อสรางบรรยากาศความเปนพีน่ อ ง
ใหเพิม่ มากขึน้ เปนการสานตอในโอกาสตอไป ทีน่ อกเหนือจากการประชุมเปนประจำทุกป
เริ่มตนปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ สำนั ก
ทะเบียนฯ : ทัศนะของอธิการบดี” โดย ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอภิ ป รายเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร า งความคุ น เคย
ระหวางกัน : Getting to Know You More” และ “ภาวะจิต
สูความพรอมงานบริการ : Service Mind” โดย อาจารยสุวดี
หอมจันทรเจือ ผูอำนวยการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิง
พฤติกรรม จำกัด กิจกรรมนี้ สามารถสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเขารวมสัมมนาไดเปนอยางดี
การบรรยาย เรื่อง “บทบาท IT กับงานทะเบียนฯ”
โดย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ทรงศั ก ดิ์ รองวิ ริ ย ะพานิ ช
หัวหนาภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ความถูกตองแมนยำของการประกาศผลการศึกษา ที่ทุกคนควรรู !
น อ งๆ นั ก ศึ ก ษาหลายคนมั ก สงสั ย ว า เพราะเหตุ ใ ด ? การ
ประกาศผลการศึ ก ษาจึ ง มี ค วามล า ช า ซึ่ ง ในการประกาศผล
การศึกษามีขั้นตอนที่ตองใชความละเอียดและรอบคอบ ในทุกๆ
ขั้นตอนของการปฏิบัติ โดยสำนักทะเบียนฯ มีหนาที่ในการประกาศ
ผลการศึกษาใหกับนักศึกษาทราบ ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
กระบวนการของการประกาศผลการศึกษานั้น เริ่มจาก อาจารย
ผู ส อน ส ง ผลการศึ ก ษา ให กั บ คณะเจ า ของวิ ช า เพื่ อ รวบรวมผล
การศึ ก ษาให กั บ คณบดี เ ซ็ น ต ก ำกั บ และส ง ผลการศึ ก ษาให กั บ
สำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะประกอบดวย
1. ผลการศึ ก ษาที่ เ ป น หนั ง สื อ จากคณะ โดยมี ล ายเซ็ น ของ
คณบดี และอาจารยผูสอน
2. ไฟลขอมูลของผลการศึกษาบรรจุในแผนดิสก ซึ่งเจาหนาที่
จะนำไฟลขอมูลดังกลาว Import เขาไปในระบบการประกาศผลการ
ศึกษาของสำนักทะเบียนฯ จากนั้นพิมพขอมูลจากไฟลออกมา เพื่อ
นำมาตรวจสอบเทียบคูกับ ผลการศึกษาที่เปนหนังสือจากคณะ เพื่อ
ความถูกตอง ชัดเจน
ที่สำคัญการตรวจสอบของผลการศึกษาจากดังกลาว จะไดรับการตรวจสอบซ้ำอีก 1 ครั้ง จากเจาหนาที่
สำนักทะเบียนฯ อีกทานหนึ่ง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดได เมื่อตรวจสอบครบถวนเรียบรอยแลว ผลการศึกษาจะ
ถูกสงใหกับผูชวยนายทะเบียนซึ่งในที่นี้คือ หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2 สงเขาสูระบบออนไลน
เพื่อใหผลการศึกษาปรากฏบน Transcript ของนักศึกษา โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ หลังจากคณะเจาของวิชา
สงผลการศึกษามาถึงสำนักทะเบียนฯ ผลการศึกษาจะถูกประกาศขึ้นที่ Transcript ของนักศึกษา ภายใน 5 วัน
ทำการ เชน ถาผลการศึกษาสงมาถึงที่สำนักทะเบียน ในวันพุธ ผลการศึกษาจะปรากฏใน Transcript ของ
นักศึกษา ภายในวันพุธของอาทิตยถัดไป (ไมนับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
จะเห็ น ได ว า การประกาศผลการศึ ก ษานั้ น มี ขั้ น ตอนที่ ต อ งตรวจสอบความถู ก ต อ ง ในขณะเดี ย วกั น
มีความพยายามใหทุกขั้นตอนปฏิบัติอยางถูกตอง หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตอไดที่กลุมนักวิชาการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ ที่ดูแลแตละคณะ หรือสอบถามไดที่คณะเจาของ
วิชานั่นเองครับ สุดทายสำนักทะเบียนฯ หวังเปนอยางยิ่งที่จะใหบริการทางการศึกษากับทุกๆ คน ใหถูกตองมาก
ที่สุดครับ
สนับสนุนขอมูลโดย : ณัฐนันท ทิมรอด นักวิชาการศึกษา ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 สนท.

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบการขอโควตาอัจฉริยะ
นักศึกษา มธ. เตรียมเฮ หลังจากการขอโควตาตองรอผลการประกาศเปนเวลานาน แตดวยความรวมมือ
ของคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี และสำนั ก ทะเบี ย นฯ ได เ ริ่ ม ที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดทำฐานขอมูลโควตา โดยการนำระบบ IT เขามาสนับสนุน ซึ่งจากเดิมใชระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนานถึง 50 วัน นั้น คาดวาจะสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงไดประมาณ 50% เพื่อให
นักศึกษาไดทราบผลวิชาโควตาไดเร็วขึ้น และเปนประโยชนในการวางแผนการจดทะเบียน อีกทั้งยังเปนการ
ลดขั้นตอนและความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และ
สำนักทะเบียนฯ อีกดวย โดยคาดวาจะสามารถนำระบบดังกลาวมาใชเพื่อใหประกาศผลโควตาไดเร็วขึ้น
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ครับ
หมายเหตุ : โควตา หมายถึง วิชาที่มีการจำกัดจำนวนรับ โดยมีขอบเขตของการจำกัดโดย
แบงออกเปน
- โควตาตามความจุของหอง (โควตา MAX) หมายถึง การจำกัดจำนวนรับของแตละ
รายวิชา โดยนำความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับโดยคณะเปนผู
ดำเนินการ ดูจากการนำจำนวนความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับ
- โควตาจากการพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษา (โควตา MIN) หมายถึง การ
จำกัดจำนวนรับของแตละรายวิชา โดยคณะเปนผูกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ประสงคจดทะเบียนในรายวิชาของคณะนั้น

สานใจสรางสุข กันแบบทั่วประเทศ !
ควันหลงจากงานสัมมนาเครือขายฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” ที่จดหมายขาว
ฉบับนี้ ตองขอยกใหงานนี้เปนพระเอกเลยแลวกันครับ โดย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือวาประสบความสำเร็จเปนอยาง
มาก พิสูจนไดจากภาพในหนา Modern ที่มีผูเขารวมงาน
ลนหลาม และใหความสนใจในทุกๆ กิจกรรม และอีกดาน
หนึ่งของความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ นั่นก็คือการ
สรางความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งไดมีโอกาสในการรวมทำกิจกรรม รับประทาน
อาหาร รวมทั้งผอนคลายดวยกันไปกับ Party : “Hat Fancy
on The Beach” งานเลี้ยงสังสรรคริมสระน้ำ ใน Concept
หมวกแฟนซี ที่เหลาบรรดาเครือขายงานทะเบียนฯ แตละ
มหาวิทยาลัย พรอมใจกันใสหมวกในรูปแบบตางๆ สราง
สีสันใหกับงานเปนอยางมาก ในสวนของกิจกรรมบนเวทีนั้น
ก็เต็มไปดวยความบันเทิง ไมวาจะเปนการโชวกระบองไฟ
คาบาเลโชว รวมทั้งการประกวดหมวกแฟนซีที่เกสุดสุด การ
เซอรไพรส เปาเคกวันเกิดใหกับผูเขารวมสัมมนา นอกจากนี้
ยังมีการเลนเกมสสนุกๆ เพื่อรับของรางวัลมากมาย สราง
ความบันเทิงและทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
แตละมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ตองขอขอบคุณ ผูเขารวม
สั ม มนาทุ ก คนที่ ร ว มกั น สร า งรอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ และ
ความรูสึกดีๆ รวมกันเรียกไดวา “สานใจสรางสุข กันแบบ
ทั่วประเทศ” จริงๆ ครับ

“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ในการจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวม
สราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม เอวัน รอยัล ครูส
พัทยา ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกเครือขายงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศ
รวมกันถายทอดและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ
เปนเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานดานทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งจะนำมาสูการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการสัมมนาเครือขายฯ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมสัมมนา ทั้งหมด 328 คน จาก 61 มหาวิทยาลัย
ถือเปนกาวสำคัญในการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานดานงานทะเบียนทางการศึกษา อีกทั้งยังไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยน...เรียนรู เทคนิคและประสบการณในการทำงาน และนอกจากกิจกรรมทางวิชาการ
แลว ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธของบุคลากรในแตละสถาบัน เพื่อสรางบรรยากาศความเปนพีน่ อ ง
ใหเพิม่ มากขึน้ เปนการสานตอในโอกาสตอไป ทีน่ อกเหนือจากการประชุมเปนประจำทุกป
เริ่มตนปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ สำนั ก
ทะเบียนฯ : ทัศนะของอธิการบดี” โดย ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอภิ ป รายเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร า งความคุ น เคย
ระหวางกัน : Getting to Know You More” และ “ภาวะจิต
สูความพรอมงานบริการ : Service Mind” โดย อาจารยสุวดี
หอมจันทรเจือ ผูอำนวยการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิง
พฤติกรรม จำกัด กิจกรรมนี้ สามารถสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเขารวมสัมมนาไดเปนอยางดี
การบรรยาย เรื่อง “บทบาท IT กับงานทะเบียนฯ”
โดย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ทรงศั ก ดิ์ รองวิ ริ ย ะพานิ ช
หัวหนาภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ความถูกตองแมนยำของการประกาศผลการศึกษา ที่ทุกคนควรรู !
น อ งๆ นั ก ศึ ก ษาหลายคนมั ก สงสั ย ว า เพราะเหตุ ใ ด ? การ
ประกาศผลการศึ ก ษาจึ ง มี ค วามล า ช า ซึ่ ง ในการประกาศผล
การศึกษามีขั้นตอนที่ตองใชความละเอียดและรอบคอบ ในทุกๆ
ขั้นตอนของการปฏิบัติ โดยสำนักทะเบียนฯ มีหนาที่ในการประกาศ
ผลการศึกษาใหกับนักศึกษาทราบ ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
กระบวนการของการประกาศผลการศึกษานั้น เริ่มจาก อาจารย
ผู ส อน ส ง ผลการศึ ก ษา ให กั บ คณะเจ า ของวิ ช า เพื่ อ รวบรวมผล
การศึ ก ษาให กั บ คณบดี เ ซ็ น ต ก ำกั บ และส ง ผลการศึ ก ษาให กั บ
สำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะประกอบดวย
1. ผลการศึ ก ษาที่ เ ป น หนั ง สื อ จากคณะ โดยมี ล ายเซ็ น ของ
คณบดี และอาจารยผูสอน
2. ไฟลขอมูลของผลการศึกษาบรรจุในแผนดิสก ซึ่งเจาหนาที่
จะนำไฟลขอมูลดังกลาว Import เขาไปในระบบการประกาศผลการ
ศึกษาของสำนักทะเบียนฯ จากนั้นพิมพขอมูลจากไฟลออกมา เพื่อ
นำมาตรวจสอบเทียบคูกับ ผลการศึกษาที่เปนหนังสือจากคณะ เพื่อ
ความถูกตอง ชัดเจน
ที่สำคัญการตรวจสอบของผลการศึกษาจากดังกลาว จะไดรับการตรวจสอบซ้ำอีก 1 ครั้ง จากเจาหนาที่
สำนักทะเบียนฯ อีกทานหนึ่ง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดได เมื่อตรวจสอบครบถวนเรียบรอยแลว ผลการศึกษาจะ
ถูกสงใหกับผูชวยนายทะเบียนซึ่งในที่นี้คือ หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2 สงเขาสูระบบออนไลน
เพื่อใหผลการศึกษาปรากฏบน Transcript ของนักศึกษา โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ หลังจากคณะเจาของวิชา
สงผลการศึกษามาถึงสำนักทะเบียนฯ ผลการศึกษาจะถูกประกาศขึ้นที่ Transcript ของนักศึกษา ภายใน 5 วัน
ทำการ เชน ถาผลการศึกษาสงมาถึงที่สำนักทะเบียน ในวันพุธ ผลการศึกษาจะปรากฏใน Transcript ของ
นักศึกษา ภายในวันพุธของอาทิตยถัดไป (ไมนับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
จะเห็ น ได ว า การประกาศผลการศึ ก ษานั้ น มี ขั้ น ตอนที่ ต อ งตรวจสอบความถู ก ต อ ง ในขณะเดี ย วกั น
มีความพยายามใหทุกขั้นตอนปฏิบัติอยางถูกตอง หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตอไดที่กลุมนักวิชาการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ ที่ดูแลแตละคณะ หรือสอบถามไดที่คณะเจาของ
วิชานั่นเองครับ สุดทายสำนักทะเบียนฯ หวังเปนอยางยิ่งที่จะใหบริการทางการศึกษากับทุกๆ คน ใหถูกตองมาก
ที่สุดครับ
สนับสนุนขอมูลโดย : ณัฐนันท ทิมรอด นักวิชาการศึกษา ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 สนท.

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบการขอโควตาอัจฉริยะ
นักศึกษา มธ. เตรียมเฮ หลังจากการขอโควตาตองรอผลการประกาศเปนเวลานาน แตดวยความรวมมือ
ของคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี และสำนั ก ทะเบี ย นฯ ได เ ริ่ ม ที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดทำฐานขอมูลโควตา โดยการนำระบบ IT เขามาสนับสนุน ซึ่งจากเดิมใชระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนานถึง 50 วัน นั้น คาดวาจะสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงไดประมาณ 50% เพื่อให
นักศึกษาไดทราบผลวิชาโควตาไดเร็วขึ้น และเปนประโยชนในการวางแผนการจดทะเบียน อีกทั้งยังเปนการ
ลดขั้นตอนและความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และ
สำนักทะเบียนฯ อีกดวย โดยคาดวาจะสามารถนำระบบดังกลาวมาใชเพื่อใหประกาศผลโควตาไดเร็วขึ้น
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ครับ
หมายเหตุ : โควตา หมายถึง วิชาที่มีการจำกัดจำนวนรับ โดยมีขอบเขตของการจำกัดโดย
แบงออกเปน
- โควตาตามความจุของหอง (โควตา MAX) หมายถึง การจำกัดจำนวนรับของแตละ
รายวิชา โดยนำความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับโดยคณะเปนผู
ดำเนินการ ดูจากการนำจำนวนความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับ
- โควตาจากการพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษา (โควตา MIN) หมายถึง การ
จำกัดจำนวนรับของแตละรายวิชา โดยคณะเปนผูกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ประสงคจดทะเบียนในรายวิชาของคณะนั้น

สานใจสรางสุข กันแบบทั่วประเทศ !
ควันหลงจากงานสัมมนาเครือขายฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” ที่จดหมายขาว
ฉบับนี้ ตองขอยกใหงานนี้เปนพระเอกเลยแลวกันครับ โดย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือวาประสบความสำเร็จเปนอยาง
มาก พิสูจนไดจากภาพในหนา Modern ที่มีผูเขารวมงาน
ลนหลาม และใหความสนใจในทุกๆ กิจกรรม และอีกดาน
หนึ่งของความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ นั่นก็คือการ
สรางความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งไดมีโอกาสในการรวมทำกิจกรรม รับประทาน
อาหาร รวมทั้งผอนคลายดวยกันไปกับ Party : “Hat Fancy
on The Beach” งานเลี้ยงสังสรรคริมสระน้ำ ใน Concept
หมวกแฟนซี ที่เหลาบรรดาเครือขายงานทะเบียนฯ แตละ
มหาวิทยาลัย พรอมใจกันใสหมวกในรูปแบบตางๆ สราง
สีสันใหกับงานเปนอยางมาก ในสวนของกิจกรรมบนเวทีนั้น
ก็เต็มไปดวยความบันเทิง ไมวาจะเปนการโชวกระบองไฟ
คาบาเลโชว รวมทั้งการประกวดหมวกแฟนซีที่เกสุดสุด การ
เซอรไพรส เปาเคกวันเกิดใหกับผูเขารวมสัมมนา นอกจากนี้
ยังมีการเลนเกมสสนุกๆ เพื่อรับของรางวัลมากมาย สราง
ความบันเทิงและทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
แตละมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ตองขอขอบคุณ ผูเขารวม
สั ม มนาทุ ก คนที่ ร ว มกั น สร า งรอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ และ
ความรูสึกดีๆ รวมกันเรียกไดวา “สานใจสรางสุข กันแบบ
ทั่วประเทศ” จริงๆ ครับ

“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ในการจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวม
สราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม เอวัน รอยัล ครูส
พัทยา ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกเครือขายงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศ
รวมกันถายทอดและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ
เปนเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานดานทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งจะนำมาสูการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการสัมมนาเครือขายฯ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมสัมมนา ทั้งหมด 328 คน จาก 61 มหาวิทยาลัย
ถือเปนกาวสำคัญในการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานดานงานทะเบียนทางการศึกษา อีกทั้งยังไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยน...เรียนรู เทคนิคและประสบการณในการทำงาน และนอกจากกิจกรรมทางวิชาการ
แลว ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธของบุคลากรในแตละสถาบัน เพื่อสรางบรรยากาศความเปนพีน่ อ ง
ใหเพิม่ มากขึน้ เปนการสานตอในโอกาสตอไป ทีน่ อกเหนือจากการประชุมเปนประจำทุกป
เริ่มตนปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ สำนั ก
ทะเบียนฯ : ทัศนะของอธิการบดี” โดย ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอภิ ป รายเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร า งความคุ น เคย
ระหวางกัน : Getting to Know You More” และ “ภาวะจิต
สูความพรอมงานบริการ : Service Mind” โดย อาจารยสุวดี
หอมจันทรเจือ ผูอำนวยการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิง
พฤติกรรม จำกัด กิจกรรมนี้ สามารถสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเขารวมสัมมนาไดเปนอยางดี
การบรรยาย เรื่อง “บทบาท IT กับงานทะเบียนฯ”
โดย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ทรงศั ก ดิ์ รองวิ ริ ย ะพานิ ช
หัวหนาภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ความถูกตองแมนยำของการประกาศผลการศึกษา ที่ทุกคนควรรู !
น อ งๆ นั ก ศึ ก ษาหลายคนมั ก สงสั ย ว า เพราะเหตุ ใ ด ? การ
ประกาศผลการศึ ก ษาจึ ง มี ค วามล า ช า ซึ่ ง ในการประกาศผล
การศึกษามีขั้นตอนที่ตองใชความละเอียดและรอบคอบ ในทุกๆ
ขั้นตอนของการปฏิบัติ โดยสำนักทะเบียนฯ มีหนาที่ในการประกาศ
ผลการศึกษาใหกับนักศึกษาทราบ ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
กระบวนการของการประกาศผลการศึกษานั้น เริ่มจาก อาจารย
ผู ส อน ส ง ผลการศึ ก ษา ให กั บ คณะเจ า ของวิ ช า เพื่ อ รวบรวมผล
การศึ ก ษาให กั บ คณบดี เ ซ็ น ต ก ำกั บ และส ง ผลการศึ ก ษาให กั บ
สำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะประกอบดวย
1. ผลการศึ ก ษาที่ เ ป น หนั ง สื อ จากคณะ โดยมี ล ายเซ็ น ของ
คณบดี และอาจารยผูสอน
2. ไฟลขอมูลของผลการศึกษาบรรจุในแผนดิสก ซึ่งเจาหนาที่
จะนำไฟลขอมูลดังกลาว Import เขาไปในระบบการประกาศผลการ
ศึกษาของสำนักทะเบียนฯ จากนั้นพิมพขอมูลจากไฟลออกมา เพื่อ
นำมาตรวจสอบเทียบคูกับ ผลการศึกษาที่เปนหนังสือจากคณะ เพื่อ
ความถูกตอง ชัดเจน
ที่สำคัญการตรวจสอบของผลการศึกษาจากดังกลาว จะไดรับการตรวจสอบซ้ำอีก 1 ครั้ง จากเจาหนาที่
สำนักทะเบียนฯ อีกทานหนึ่ง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดได เมื่อตรวจสอบครบถวนเรียบรอยแลว ผลการศึกษาจะ
ถูกสงใหกับผูชวยนายทะเบียนซึ่งในที่นี้คือ หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2 สงเขาสูระบบออนไลน
เพื่อใหผลการศึกษาปรากฏบน Transcript ของนักศึกษา โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ หลังจากคณะเจาของวิชา
สงผลการศึกษามาถึงสำนักทะเบียนฯ ผลการศึกษาจะถูกประกาศขึ้นที่ Transcript ของนักศึกษา ภายใน 5 วัน
ทำการ เชน ถาผลการศึกษาสงมาถึงที่สำนักทะเบียน ในวันพุธ ผลการศึกษาจะปรากฏใน Transcript ของ
นักศึกษา ภายในวันพุธของอาทิตยถัดไป (ไมนับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
จะเห็ น ได ว า การประกาศผลการศึ ก ษานั้ น มี ขั้ น ตอนที่ ต อ งตรวจสอบความถู ก ต อ ง ในขณะเดี ย วกั น
มีความพยายามใหทุกขั้นตอนปฏิบัติอยางถูกตอง หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตอไดที่กลุมนักวิชาการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ ที่ดูแลแตละคณะ หรือสอบถามไดที่คณะเจาของ
วิชานั่นเองครับ สุดทายสำนักทะเบียนฯ หวังเปนอยางยิ่งที่จะใหบริการทางการศึกษากับทุกๆ คน ใหถูกตองมาก
ที่สุดครับ
สนับสนุนขอมูลโดย : ณัฐนันท ทิมรอด นักวิชาการศึกษา ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 สนท.

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบการขอโควตาอัจฉริยะ
นักศึกษา มธ. เตรียมเฮ หลังจากการขอโควตาตองรอผลการประกาศเปนเวลานาน แตดวยความรวมมือ
ของคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี และสำนั ก ทะเบี ย นฯ ได เ ริ่ ม ที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดทำฐานขอมูลโควตา โดยการนำระบบ IT เขามาสนับสนุน ซึ่งจากเดิมใชระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนานถึง 50 วัน นั้น คาดวาจะสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงไดประมาณ 50% เพื่อให
นักศึกษาไดทราบผลวิชาโควตาไดเร็วขึ้น และเปนประโยชนในการวางแผนการจดทะเบียน อีกทั้งยังเปนการ
ลดขั้นตอนและความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และ
สำนักทะเบียนฯ อีกดวย โดยคาดวาจะสามารถนำระบบดังกลาวมาใชเพื่อใหประกาศผลโควตาไดเร็วขึ้น
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ครับ
หมายเหตุ : โควตา หมายถึง วิชาที่มีการจำกัดจำนวนรับ โดยมีขอบเขตของการจำกัดโดย
แบงออกเปน
- โควตาตามความจุของหอง (โควตา MAX) หมายถึง การจำกัดจำนวนรับของแตละ
รายวิชา โดยนำความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับโดยคณะเปนผู
ดำเนินการ ดูจากการนำจำนวนความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับ
- โควตาจากการพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษา (โควตา MIN) หมายถึง การ
จำกัดจำนวนรับของแตละรายวิชา โดยคณะเปนผูกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ประสงคจดทะเบียนในรายวิชาของคณะนั้น

สานใจสรางสุข กันแบบทั่วประเทศ !
ควันหลงจากงานสัมมนาเครือขายฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” ที่จดหมายขาว
ฉบับนี้ ตองขอยกใหงานนี้เปนพระเอกเลยแลวกันครับ โดย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือวาประสบความสำเร็จเปนอยาง
มาก พิสูจนไดจากภาพในหนา Modern ที่มีผูเขารวมงาน
ลนหลาม และใหความสนใจในทุกๆ กิจกรรม และอีกดาน
หนึ่งของความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ นั่นก็คือการ
สรางความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งไดมีโอกาสในการรวมทำกิจกรรม รับประทาน
อาหาร รวมทั้งผอนคลายดวยกันไปกับ Party : “Hat Fancy
on The Beach” งานเลี้ยงสังสรรคริมสระน้ำ ใน Concept
หมวกแฟนซี ที่เหลาบรรดาเครือขายงานทะเบียนฯ แตละ
มหาวิทยาลัย พรอมใจกันใสหมวกในรูปแบบตางๆ สราง
สีสันใหกับงานเปนอยางมาก ในสวนของกิจกรรมบนเวทีนั้น
ก็เต็มไปดวยความบันเทิง ไมวาจะเปนการโชวกระบองไฟ
คาบาเลโชว รวมทั้งการประกวดหมวกแฟนซีที่เกสุดสุด การ
เซอรไพรส เปาเคกวันเกิดใหกับผูเขารวมสัมมนา นอกจากนี้
ยังมีการเลนเกมสสนุกๆ เพื่อรับของรางวัลมากมาย สราง
ความบันเทิงและทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
แตละมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ตองขอขอบคุณ ผูเขารวม
สั ม มนาทุ ก คนที่ ร ว มกั น สร า งรอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ และ
ความรูสึกดีๆ รวมกันเรียกไดวา “สานใจสรางสุข กันแบบ
ทั่วประเทศ” จริงๆ ครับ

“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ในการจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวม
สราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม เอวัน รอยัล ครูส
พัทยา ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกเครือขายงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศ
รวมกันถายทอดและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ
เปนเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานดานทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งจะนำมาสูการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการสัมมนาเครือขายฯ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมสัมมนา ทั้งหมด 328 คน จาก 61 มหาวิทยาลัย
ถือเปนกาวสำคัญในการขยายเครือขายสมาชิกผูปฏิบัติงานดานงานทะเบียนทางการศึกษา อีกทั้งยังไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยน...เรียนรู เทคนิคและประสบการณในการทำงาน และนอกจากกิจกรรมทางวิชาการ
แลว ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธของบุคลากรในแตละสถาบัน เพื่อสรางบรรยากาศความเปนพีน่ อ ง
ใหเพิม่ มากขึน้ เปนการสานตอในโอกาสตอไป ทีน่ อกเหนือจากการประชุมเปนประจำทุกป
เริ่มตนปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ สำนั ก
ทะเบียนฯ : ทัศนะของอธิการบดี” โดย ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอภิ ป รายเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร า งความคุ น เคย
ระหวางกัน : Getting to Know You More” และ “ภาวะจิต
สูความพรอมงานบริการ : Service Mind” โดย อาจารยสุวดี
หอมจันทรเจือ ผูอำนวยการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิง
พฤติกรรม จำกัด กิจกรรมนี้ สามารถสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเขารวมสัมมนาไดเปนอยางดี
การบรรยาย เรื่อง “บทบาท IT กับงานทะเบียนฯ”
โดย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ทรงศั ก ดิ์ รองวิ ริ ย ะพานิ ช
หัวหนาภาควิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ความถูกตองแมนยำของการประกาศผลการศึกษา ที่ทุกคนควรรู !
น อ งๆ นั ก ศึ ก ษาหลายคนมั ก สงสั ย ว า เพราะเหตุ ใ ด ? การ
ประกาศผลการศึ ก ษาจึ ง มี ค วามล า ช า ซึ่ ง ในการประกาศผล
การศึกษามีขั้นตอนที่ตองใชความละเอียดและรอบคอบ ในทุกๆ
ขั้นตอนของการปฏิบัติ โดยสำนักทะเบียนฯ มีหนาที่ในการประกาศ
ผลการศึกษาใหกับนักศึกษาทราบ ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
กระบวนการของการประกาศผลการศึกษานั้น เริ่มจาก อาจารย
ผู ส อน ส ง ผลการศึ ก ษา ให กั บ คณะเจ า ของวิ ช า เพื่ อ รวบรวมผล
การศึ ก ษาให กั บ คณบดี เ ซ็ น ต ก ำกั บ และส ง ผลการศึ ก ษาให กั บ
สำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะประกอบดวย
1. ผลการศึ ก ษาที่ เ ป น หนั ง สื อ จากคณะ โดยมี ล ายเซ็ น ของ
คณบดี และอาจารยผูสอน
2. ไฟลขอมูลของผลการศึกษาบรรจุในแผนดิสก ซึ่งเจาหนาที่
จะนำไฟลขอมูลดังกลาว Import เขาไปในระบบการประกาศผลการ
ศึกษาของสำนักทะเบียนฯ จากนั้นพิมพขอมูลจากไฟลออกมา เพื่อ
นำมาตรวจสอบเทียบคูกับ ผลการศึกษาที่เปนหนังสือจากคณะ เพื่อ
ความถูกตอง ชัดเจน
ที่สำคัญการตรวจสอบของผลการศึกษาจากดังกลาว จะไดรับการตรวจสอบซ้ำอีก 1 ครั้ง จากเจาหนาที่
สำนักทะเบียนฯ อีกทานหนึ่ง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดได เมื่อตรวจสอบครบถวนเรียบรอยแลว ผลการศึกษาจะ
ถูกสงใหกับผูชวยนายทะเบียนซึ่งในที่นี้คือ หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2 สงเขาสูระบบออนไลน
เพื่อใหผลการศึกษาปรากฏบน Transcript ของนักศึกษา โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ หลังจากคณะเจาของวิชา
สงผลการศึกษามาถึงสำนักทะเบียนฯ ผลการศึกษาจะถูกประกาศขึ้นที่ Transcript ของนักศึกษา ภายใน 5 วัน
ทำการ เชน ถาผลการศึกษาสงมาถึงที่สำนักทะเบียน ในวันพุธ ผลการศึกษาจะปรากฏใน Transcript ของ
นักศึกษา ภายในวันพุธของอาทิตยถัดไป (ไมนับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
จะเห็ น ได ว า การประกาศผลการศึ ก ษานั้ น มี ขั้ น ตอนที่ ต อ งตรวจสอบความถู ก ต อ ง ในขณะเดี ย วกั น
มีความพยายามใหทุกขั้นตอนปฏิบัติอยางถูกตอง หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตอไดที่กลุมนักวิชาการศึกษาของสำนักทะเบียนฯ ที่ดูแลแตละคณะ หรือสอบถามไดที่คณะเจาของ
วิชานั่นเองครับ สุดทายสำนักทะเบียนฯ หวังเปนอยางยิ่งที่จะใหบริการทางการศึกษากับทุกๆ คน ใหถูกตองมาก
ที่สุดครับ
สนับสนุนขอมูลโดย : ณัฐนันท ทิมรอด นักวิชาการศึกษา ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 สนท.

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบการขอโควตาอัจฉริยะ
นักศึกษา มธ. เตรียมเฮ หลังจากการขอโควตาตองรอผลการประกาศเปนเวลานาน แตดวยความรวมมือ
ของคณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี และสำนั ก ทะเบี ย นฯ ได เ ริ่ ม ที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดทำฐานขอมูลโควตา โดยการนำระบบ IT เขามาสนับสนุน ซึ่งจากเดิมใชระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนานถึง 50 วัน นั้น คาดวาจะสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงไดประมาณ 50% เพื่อให
นักศึกษาไดทราบผลวิชาโควตาไดเร็วขึ้น และเปนประโยชนในการวางแผนการจดทะเบียน อีกทั้งยังเปนการ
ลดขั้นตอนและความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และ
สำนักทะเบียนฯ อีกดวย โดยคาดวาจะสามารถนำระบบดังกลาวมาใชเพื่อใหประกาศผลโควตาไดเร็วขึ้น
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ครับ
หมายเหตุ : โควตา หมายถึง วิชาที่มีการจำกัดจำนวนรับ โดยมีขอบเขตของการจำกัดโดย
แบงออกเปน
- โควตาตามความจุของหอง (โควตา MAX) หมายถึง การจำกัดจำนวนรับของแตละ
รายวิชา โดยนำความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับโดยคณะเปนผู
ดำเนินการ ดูจากการนำจำนวนความจุของหองบรรยายมาเปนตัวกำหนดจำนวนรับ
- โควตาจากการพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษา (โควตา MIN) หมายถึง การ
จำกัดจำนวนรับของแตละรายวิชา โดยคณะเปนผูกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ประสงคจดทะเบียนในรายวิชาของคณะนั้น

สานใจสรางสุข กันแบบทั่วประเทศ !
ควันหลงจากงานสัมมนาเครือขายฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
“รวมคิด รวมสราง... สำนักทะเบียนตนแบบ” ที่จดหมายขาว
ฉบับนี้ ตองขอยกใหงานนี้เปนพระเอกเลยแลวกันครับ โดย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือวาประสบความสำเร็จเปนอยาง
มาก พิสูจนไดจากภาพในหนา Modern ที่มีผูเขารวมงาน
ลนหลาม และใหความสนใจในทุกๆ กิจกรรม และอีกดาน
หนึ่งของความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ นั่นก็คือการ
สรางความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งไดมีโอกาสในการรวมทำกิจกรรม รับประทาน
อาหาร รวมทั้งผอนคลายดวยกันไปกับ Party : “Hat Fancy
on The Beach” งานเลี้ยงสังสรรคริมสระน้ำ ใน Concept
หมวกแฟนซี ที่เหลาบรรดาเครือขายงานทะเบียนฯ แตละ
มหาวิทยาลัย พรอมใจกันใสหมวกในรูปแบบตางๆ สราง
สีสันใหกับงานเปนอยางมาก ในสวนของกิจกรรมบนเวทีนั้น
ก็เต็มไปดวยความบันเทิง ไมวาจะเปนการโชวกระบองไฟ
คาบาเลโชว รวมทั้งการประกวดหมวกแฟนซีที่เกสุดสุด การ
เซอรไพรส เปาเคกวันเกิดใหกับผูเขารวมสัมมนา นอกจากนี้
ยังมีการเลนเกมสสนุกๆ เพื่อรับของรางวัลมากมาย สราง
ความบันเทิงและทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
แตละมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ตองขอขอบคุณ ผูเขารวม
สั ม มนาทุ ก คนที่ ร ว มกั น สร า งรอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ และ
ความรูสึกดีๆ รวมกันเรียกไดวา “สานใจสรางสุข กันแบบ
ทั่วประเทศ” จริงๆ ครับ
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ปที่ 4 ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2553

12 พฤศจิกายน 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดงาน
วันครบรอบ 28 ป โดยมีพิธีทำบุญและถวาย
จตุปจจัยไทยธรรมใหกับพระภิกษุสงฆ ซึ่งมีผูที่ให
เกียรติรวมงานเปนจำนวนมาก
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12 พฤศจิกายน 2553 Party Birthday ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2553 ขออวยพรใหกับพี่นองชาวสำนัก
ทะเบียนฯ ดังนี้ วันที่ 1 พี่ชูศรี พี่ชนานาถ พี่ศศิมา
วันที่ 8 พี่จตุรงค วันที่ 12 พี่ผกาพันธ วันที่ 14
พี่จุฑามาศ วันที่ 16 พี่สมภาค และวันที่ 24 พี่สุนทร
ขอใหมีความสุขสมหวังทุกประการครับ
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28 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดสอบตรงคณะนิติศาสตร ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร
สนามสอบแหงใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยมีผูสมัครสอบมากกวา 5 พันคน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนธันวาคม 2553 สงทายปเกากันกลับเรื่องราวดีๆ เพราะ
เราจะมาจับถูกกันครับ สำนักทะเบียนฯ ของเรามีเรื่องราวดีๆ อะไรบาง ไปติดตามกันเลยครับ
Inside » สำหรับฉบับนี้ ขอยกนิ้วใหกับพี่นองชาวสำนักทะเบียนฯ มธ. ทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจ ในการเปนเจาภาพจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวมสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบ” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 โดยชวยกันตอนรับผูเขารวมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณทำงาน
สรางความประทับใจใหกับเครือขายสำนักทะเบียน ทั่วทั้งประเทศ สุดยอดมากครับ
Outside » นอกจากพี่นองสำนักทะเบียนฯ แลวยังมีกลุมวิทยากรคนเกงทุกๆ คนที่เสียสละเวลาอันมีคา ใหเกียรติเขารวม
สั ม มนาในครั้ ง นี้ เริ่ ม ตั้ ง แต ศาสตราจารย ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ใ ห เ กี ย รติ เ ป ด งาน
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯและผูแทน จาก 4 มหาวิทยาลัยคุณอรอนงค เมฆพรรณโอภาส คุณสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย คุณสวงค
บุญปลูก และคุณสุนรี นุ ต พิทกั ษพงศ ทีร่ ว มแลกเปลีย่ นเรียนรูด ว ยกัน ครูตา ย สุวดี หอมจันทรเจือ และทีมงาน ทีส่ รางความสนุกสนาน
และละลายพฤติกรรมรวมกัน ผศ.เอกรินทร ยลระบิล และผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิรยิ ะพานิช กับความรูแ ละขอแนะนำทีเ่ ปนประโยชน
มากมาย ขอบคุณคุณวิวัฒน เลาหบุตร คุณนิติมา จิตตจำนงค และสุดทายคุณตาออน เกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่รวม
สัมมนาวงยอยกับพวกเรา Dragonfly ขอเปนตัวแทน สำนักทะเบียนฯ มธ. ขอบคุณทุกๆ คนครับ
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2-3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ มธ. เขารวมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพือ่
ประชาสัมพันธ หลักสูตรและแนะนำชองทางการเขาศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยมีผใู หเขารวมสนใจเขาชมงานดังกลาวเปนจำนวนมาก
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3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” ประจำเดือนธันวาคม 2553 เขาสูชวงปลายปแบบนี้ พี่แมงปอหวังวา
อากาศคงจะเย็นชื่นใจ ขึ้นมาบางนะครับ สำหรับเดือนนี้ ลูกแมโดมทั้งหลายเขามีคำถามอะไรกันบาง พี่แมง
ปอ จะเฉลยใหครับ
» นองถาม : ตอนนี้เกรดออกครบหมดทุกตัวแลว ทำไมยังขึ้นทะเบียนบัณฑิตไมได คะ ?
» พี่แมงปอตอบ : เมื่อเกรดภาคสุดทายของนักศึกษาประกาศครบทุกตัว ทาง www.reg.tu.ac.th เรียบรอย
แล ว จะใช เ วลาประมาณ 2 สั ป ดาห ในการอนุ มั ติ เ วี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ รองการจบการศึ ก ษาของ
นักศึกษา และจะประกาศรายชื่อใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต www.reg.tu.ac.th หัวขอ ผูสำเร็จการศึกษา
» นองถาม : ถาตองการจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนและมีความจำเปนตองจดทะเบียนภาคฤดูรอน
9 หนวยกิต ตองทำอยางไรคะ ?

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ... กอนอื่น ขอขอบคุณทุกคำติชม ที่มีใหกับจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ
รูปแบบใหม ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี คำนิยมที่ไดรับสวนใหญที่เห็นตรงกัน เห็นจะเปน ความ
กลา..กลาที่จะ “หลุดออกจากกรอบ” ขอบอกวานี่คือ ขอแรกของการปรับเลยคะ สำหรับคำแนะนำเพื่อ
ปรับปรุงก็มีบางเชนกัน ไมวาจะเรื่องของการพาดหัวขาวตองใหโดนใจ สำหรับผูใหญก็อาจจะรูสึกเหมือนตัว
เล็กไป สำหรับเด็กๆ ก็อยากจะใหชงเนื้อหาในสวนไขขอของใจ อยางไรเสีย... เราก็ยังคงตองปรับและขยับ
กันตอไปอีก เพื่อใหลงตัวและเขาถึงทุกกลุมมากขึ้น พรอมรับคำแนะนำเสมอคะ
ขอบคุณสำหรับความรวมมือ... ขอขอบพระคุณ คณาจารย กรรมการที่ออกสำรวจฯ คนหา “ชาง
เผือก” ทั้งในชนบท และเขตเมือง เพื่อเขาศึกษาตอในรั้วแมโดม ขอบคุณแขกทุกทาน ที่มารวมงานในวัน
ครบรอบ 28 ป สนท. รวมไปถึงทานที่รวมทำบุญกันตอกับเรา โดยเราจะนำเงินที่ไดรับทั้งหมด ไปทำบุญใน
วันที่ 23 ธ.ค.นี้ และขออนุญาตแบงออกเปนสองสวน สวนแรกถวายใหกับวัดเวฬุวันตามที่แจงไว สวนหลัง
ขอไปเลี้ยงอาหารวางใหกับนองๆ ที่สถานสงเคราะหเด็กออน รังสิต เชนเคยคะ และแบงบางสวนเปนเจา
ภาพในการจัดซุมอาหารใหกับนองๆ ในวันเด็กที่จะถึงนี้ ขอบคุณผูใหญใจดีทุกทานคะ
ที่ลืมเสียไมได คือ งานสัมมนาเครือขายฯ ที่พัทยา ในเดือนที่ผานมา ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พี่นองรวมวิชาชีพเดียวกัน สำหรับการแบงปนความรู ความเอื้ออาทร และความเปน
กันเอง
สุดทาย... ขอเปนความหวงใยจาก สนท. ก็แลวกันนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบอย รักษาสุขภาพดวยคะ
โดยเฉพาะนองๆ นักศึกษา ถึงเวลาสอบกลางภาคกันแลว ระหวางวันที่ 26-30 ธ.ค. 53 และ 7-9 ม.ค. 54
สามารถดูตารางสอบไดที่ www.reg.tu.ac.th แลวคลิ๊กเขาสูระบบบริการทางการศึกษา โชคดีทุกคนคะ
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ธรรมศาสตร !! เปดรับสมัครเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ตั้งแตวันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2553 ทาง www.reg.tu.ac.th
มีอะไรก็แวะมา...หาเราสำนักทะเบียน
on Facebook สำนักทะเบียนฯ
มธ. ภูมิใจเสนอการติดตอสื่อสาร
ที่ทันสมัย ทันใจทุกคน พบกับ
อีกชองทางการสื่อสารของเราไดที่
http://www.facebook.com/Registrar.TU “กด like ไดเลยครับ”

ไ อของใจ
ใจ แและ
ปล. ฝากแนะนำชองทางการสื่อสารนองใหม สำนักทะเบียนฯ @ Facebook ทีี่จะชวยไขข
เขาถึงในวงกวาง
ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก น.ส.สุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

Next »

» พี่แมงปอตอบ : กอนอื่นขออางถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 10.4 “การจดทะเบียนภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
ยกเวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต โดยตองไดรับ
การอนุมัติจากคณบดี” ดังนั้นขอใหนักศึกษารีบติดตอคณะที่นักศึกษาสังกัดใหทำเรื่องจดทะเบียนเกินขอบังคับ
มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล กอนวันจดทะเบียนภาคฤดูรอนครับ เพื่อจะไดดำเนินการใหนักศึกษาจด
ทะเบียนในระบบไดครับสำหรับฉบับนี้ พี่แมงปอขอเฉลยไวเทานี้กอนครับ หวังวาคงเปนประโยชนใหกับนองๆ
หลายๆ คน แลวพบกันอีกครั้งปหนา จา

“ขอบคุณปเกาเกา สวัสดีป ใหม ใหม กับการเริ่มตน ในหลายหลายอยาง”

ขอถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร "W"
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถขอถอน
รายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" ของภาคการศึกษา 2/2553
ไดตั้งแตวันที่ 10-17 มกราคม 2554 ทาง www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน ครับ

Modern

รวมกันคิด รวมกันสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบกันทั่วประเทศ !

Accuracy

ทำไมเกรดถึงออกชา ! พบคำตอบไดที่นี่

Smart

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบขอโควตาอัจฉริยะ

Smile

สานใจสรางสุข ไมไดมีแคในธรรมศาสตร
แตมีใหทั้งประเทศ !

Activity
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ปที่ 4 ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2553

12 พฤศจิกายน 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดงาน
วันครบรอบ 28 ป โดยมีพิธีทำบุญและถวาย
จตุปจจัยไทยธรรมใหกับพระภิกษุสงฆ ซึ่งมีผูที่ให
เกียรติรวมงานเปนจำนวนมาก
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12 พฤศจิกายน 2553 Party Birthday ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2553 ขออวยพรใหกับพี่นองชาวสำนัก
ทะเบียนฯ ดังนี้ วันที่ 1 พี่ชูศรี พี่ชนานาถ พี่ศศิมา
วันที่ 8 พี่จตุรงค วันที่ 12 พี่ผกาพันธ วันที่ 14
พี่จุฑามาศ วันที่ 16 พี่สมภาค และวันที่ 24 พี่สุนทร
ขอใหมีความสุขสมหวังทุกประการครับ
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28 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดสอบตรงคณะนิติศาสตร ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร
สนามสอบแหงใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยมีผูสมัครสอบมากกวา 5 พันคน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนธันวาคม 2553 สงทายปเกากันกลับเรื่องราวดีๆ เพราะ
เราจะมาจับถูกกันครับ สำนักทะเบียนฯ ของเรามีเรื่องราวดีๆ อะไรบาง ไปติดตามกันเลยครับ
Inside » สำหรับฉบับนี้ ขอยกนิ้วใหกับพี่นองชาวสำนักทะเบียนฯ มธ. ทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจ ในการเปนเจาภาพจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวมสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบ” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 โดยชวยกันตอนรับผูเขารวมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณทำงาน
สรางความประทับใจใหกับเครือขายสำนักทะเบียน ทั่วทั้งประเทศ สุดยอดมากครับ
Outside » นอกจากพี่นองสำนักทะเบียนฯ แลวยังมีกลุมวิทยากรคนเกงทุกๆ คนที่เสียสละเวลาอันมีคา ใหเกียรติเขารวม
สั ม มนาในครั้ ง นี้ เริ่ ม ตั้ ง แต ศาสตราจารย ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ใ ห เ กี ย รติ เ ป ด งาน
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯและผูแทน จาก 4 มหาวิทยาลัยคุณอรอนงค เมฆพรรณโอภาส คุณสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย คุณสวงค
บุญปลูก และคุณสุนรี นุ ต พิทกั ษพงศ ทีร่ ว มแลกเปลีย่ นเรียนรูด ว ยกัน ครูตา ย สุวดี หอมจันทรเจือ และทีมงาน ทีส่ รางความสนุกสนาน
และละลายพฤติกรรมรวมกัน ผศ.เอกรินทร ยลระบิล และผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิรยิ ะพานิช กับความรูแ ละขอแนะนำทีเ่ ปนประโยชน
มากมาย ขอบคุณคุณวิวัฒน เลาหบุตร คุณนิติมา จิตตจำนงค และสุดทายคุณตาออน เกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่รวม
สัมมนาวงยอยกับพวกเรา Dragonfly ขอเปนตัวแทน สำนักทะเบียนฯ มธ. ขอบคุณทุกๆ คนครับ
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2-3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ มธ. เขารวมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพือ่
ประชาสัมพันธ หลักสูตรและแนะนำชองทางการเขาศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยมีผใู หเขารวมสนใจเขาชมงานดังกลาวเปนจำนวนมาก

22
21

23

23

3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” ประจำเดือนธันวาคม 2553 เขาสูชวงปลายปแบบนี้ พี่แมงปอหวังวา
อากาศคงจะเย็นชื่นใจ ขึ้นมาบางนะครับ สำหรับเดือนนี้ ลูกแมโดมทั้งหลายเขามีคำถามอะไรกันบาง พี่แมง
ปอ จะเฉลยใหครับ
» นองถาม : ตอนนี้เกรดออกครบหมดทุกตัวแลว ทำไมยังขึ้นทะเบียนบัณฑิตไมได คะ ?
» พี่แมงปอตอบ : เมื่อเกรดภาคสุดทายของนักศึกษาประกาศครบทุกตัว ทาง www.reg.tu.ac.th เรียบรอย
แล ว จะใช เ วลาประมาณ 2 สั ป ดาห ในการอนุ มั ติ เ วี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ รองการจบการศึ ก ษาของ
นักศึกษา และจะประกาศรายชื่อใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต www.reg.tu.ac.th หัวขอ ผูสำเร็จการศึกษา
» นองถาม : ถาตองการจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนและมีความจำเปนตองจดทะเบียนภาคฤดูรอน
9 หนวยกิต ตองทำอยางไรคะ ?

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ... กอนอื่น ขอขอบคุณทุกคำติชม ที่มีใหกับจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ
รูปแบบใหม ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี คำนิยมที่ไดรับสวนใหญที่เห็นตรงกัน เห็นจะเปน ความ
กลา..กลาที่จะ “หลุดออกจากกรอบ” ขอบอกวานี่คือ ขอแรกของการปรับเลยคะ สำหรับคำแนะนำเพื่อ
ปรับปรุงก็มีบางเชนกัน ไมวาจะเรื่องของการพาดหัวขาวตองใหโดนใจ สำหรับผูใหญก็อาจจะรูสึกเหมือนตัว
เล็กไป สำหรับเด็กๆ ก็อยากจะใหชงเนื้อหาในสวนไขขอของใจ อยางไรเสีย... เราก็ยังคงตองปรับและขยับ
กันตอไปอีก เพื่อใหลงตัวและเขาถึงทุกกลุมมากขึ้น พรอมรับคำแนะนำเสมอคะ
ขอบคุณสำหรับความรวมมือ... ขอขอบพระคุณ คณาจารย กรรมการที่ออกสำรวจฯ คนหา “ชาง
เผือก” ทั้งในชนบท และเขตเมือง เพื่อเขาศึกษาตอในรั้วแมโดม ขอบคุณแขกทุกทาน ที่มารวมงานในวัน
ครบรอบ 28 ป สนท. รวมไปถึงทานที่รวมทำบุญกันตอกับเรา โดยเราจะนำเงินที่ไดรับทั้งหมด ไปทำบุญใน
วันที่ 23 ธ.ค.นี้ และขออนุญาตแบงออกเปนสองสวน สวนแรกถวายใหกับวัดเวฬุวันตามที่แจงไว สวนหลัง
ขอไปเลี้ยงอาหารวางใหกับนองๆ ที่สถานสงเคราะหเด็กออน รังสิต เชนเคยคะ และแบงบางสวนเปนเจา
ภาพในการจัดซุมอาหารใหกับนองๆ ในวันเด็กที่จะถึงนี้ ขอบคุณผูใหญใจดีทุกทานคะ
ที่ลืมเสียไมได คือ งานสัมมนาเครือขายฯ ที่พัทยา ในเดือนที่ผานมา ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พี่นองรวมวิชาชีพเดียวกัน สำหรับการแบงปนความรู ความเอื้ออาทร และความเปน
กันเอง
สุดทาย... ขอเปนความหวงใยจาก สนท. ก็แลวกันนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบอย รักษาสุขภาพดวยคะ
โดยเฉพาะนองๆ นักศึกษา ถึงเวลาสอบกลางภาคกันแลว ระหวางวันที่ 26-30 ธ.ค. 53 และ 7-9 ม.ค. 54
สามารถดูตารางสอบไดที่ www.reg.tu.ac.th แลวคลิ๊กเขาสูระบบบริการทางการศึกษา โชคดีทุกคนคะ

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

ธรรมศาสตร !! เปดรับสมัครเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ตั้งแตวันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2553 ทาง www.reg.tu.ac.th
มีอะไรก็แวะมา...หาเราสำนักทะเบียน
on Facebook สำนักทะเบียนฯ
มธ. ภูมิใจเสนอการติดตอสื่อสาร
ที่ทันสมัย ทันใจทุกคน พบกับ
อีกชองทางการสื่อสารของเราไดที่
http://www.facebook.com/Registrar.TU “กด like ไดเลยครับ”

ไ อของใจ
ใจ แและ
ปล. ฝากแนะนำชองทางการสื่อสารนองใหม สำนักทะเบียนฯ @ Facebook ทีี่จะชวยไขข
เขาถึงในวงกวาง
ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก น.ส.สุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

Next »

» พี่แมงปอตอบ : กอนอื่นขออางถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 10.4 “การจดทะเบียนภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
ยกเวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต โดยตองไดรับ
การอนุมัติจากคณบดี” ดังนั้นขอใหนักศึกษารีบติดตอคณะที่นักศึกษาสังกัดใหทำเรื่องจดทะเบียนเกินขอบังคับ
มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล กอนวันจดทะเบียนภาคฤดูรอนครับ เพื่อจะไดดำเนินการใหนักศึกษาจด
ทะเบียนในระบบไดครับสำหรับฉบับนี้ พี่แมงปอขอเฉลยไวเทานี้กอนครับ หวังวาคงเปนประโยชนใหกับนองๆ
หลายๆ คน แลวพบกันอีกครั้งปหนา จา

“ขอบคุณปเกาเกา สวัสดีป ใหม ใหม กับการเริ่มตน ในหลายหลายอยาง”

ขอถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร "W"
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถขอถอน
รายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" ของภาคการศึกษา 2/2553
ไดตั้งแตวันที่ 10-17 มกราคม 2554 ทาง www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน ครับ

Modern

รวมกันคิด รวมกันสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบกันทั่วประเทศ !

Accuracy

ทำไมเกรดถึงออกชา ! พบคำตอบไดที่นี่

Smart

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบขอโควตาอัจฉริยะ

Smile

สานใจสรางสุข ไมไดมีแคในธรรมศาสตร
แตมีใหทั้งประเทศ !

Activity

On
Reg_TU
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by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2553

12 พฤศจิกายน 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดงาน
วันครบรอบ 28 ป โดยมีพิธีทำบุญและถวาย
จตุปจจัยไทยธรรมใหกับพระภิกษุสงฆ ซึ่งมีผูที่ให
เกียรติรวมงานเปนจำนวนมาก
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12 พฤศจิกายน 2553 Party Birthday ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2553 ขออวยพรใหกับพี่นองชาวสำนัก
ทะเบียนฯ ดังนี้ วันที่ 1 พี่ชูศรี พี่ชนานาถ พี่ศศิมา
วันที่ 8 พี่จตุรงค วันที่ 12 พี่ผกาพันธ วันที่ 14
พี่จุฑามาศ วันที่ 16 พี่สมภาค และวันที่ 24 พี่สุนทร
ขอใหมีความสุขสมหวังทุกประการครับ
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28 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดสอบตรงคณะนิติศาสตร ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตร
สนามสอบแหงใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยมีผูสมัครสอบมากกวา 5 พันคน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนธันวาคม 2553 สงทายปเกากันกลับเรื่องราวดีๆ เพราะ
เราจะมาจับถูกกันครับ สำนักทะเบียนฯ ของเรามีเรื่องราวดีๆ อะไรบาง ไปติดตามกันเลยครับ
Inside » สำหรับฉบับนี้ ขอยกนิ้วใหกับพี่นองชาวสำนักทะเบียนฯ มธ. ทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจ ในการเปนเจาภาพจัดงาน
สัมมนาเครือขายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 “รวมคิด รวมสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบ” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 โดยชวยกันตอนรับผูเขารวมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณทำงาน
สรางความประทับใจใหกับเครือขายสำนักทะเบียน ทั่วทั้งประเทศ สุดยอดมากครับ
Outside » นอกจากพี่นองสำนักทะเบียนฯ แลวยังมีกลุมวิทยากรคนเกงทุกๆ คนที่เสียสละเวลาอันมีคา ใหเกียรติเขารวม
สั ม มนาในครั้ ง นี้ เริ่ ม ตั้ ง แต ศาสตราจารย ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ใ ห เ กี ย รติ เ ป ด งาน
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯและผูแทน จาก 4 มหาวิทยาลัยคุณอรอนงค เมฆพรรณโอภาส คุณสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย คุณสวงค
บุญปลูก และคุณสุนรี นุ ต พิทกั ษพงศ ทีร่ ว มแลกเปลีย่ นเรียนรูด ว ยกัน ครูตา ย สุวดี หอมจันทรเจือ และทีมงาน ทีส่ รางความสนุกสนาน
และละลายพฤติกรรมรวมกัน ผศ.เอกรินทร ยลระบิล และผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิรยิ ะพานิช กับความรูแ ละขอแนะนำทีเ่ ปนประโยชน
มากมาย ขอบคุณคุณวิวัฒน เลาหบุตร คุณนิติมา จิตตจำนงค และสุดทายคุณตาออน เกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่รวม
สัมมนาวงยอยกับพวกเรา Dragonfly ขอเปนตัวแทน สำนักทะเบียนฯ มธ. ขอบคุณทุกๆ คนครับ
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2-3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ มธ. เขารวมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพือ่
ประชาสัมพันธ หลักสูตรและแนะนำชองทางการเขาศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยมีผใู หเขารวมสนใจเขาชมงานดังกลาวเปนจำนวนมาก
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3 ธันวาคม 2553 สำนักทะเบียนฯ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” ประจำเดือนธันวาคม 2553 เขาสูชวงปลายปแบบนี้ พี่แมงปอหวังวา
อากาศคงจะเย็นชื่นใจ ขึ้นมาบางนะครับ สำหรับเดือนนี้ ลูกแมโดมทั้งหลายเขามีคำถามอะไรกันบาง พี่แมง
ปอ จะเฉลยใหครับ
» นองถาม : ตอนนี้เกรดออกครบหมดทุกตัวแลว ทำไมยังขึ้นทะเบียนบัณฑิตไมได คะ ?
» พี่แมงปอตอบ : เมื่อเกรดภาคสุดทายของนักศึกษาประกาศครบทุกตัว ทาง www.reg.tu.ac.th เรียบรอย
แล ว จะใช เ วลาประมาณ 2 สั ป ดาห ในการอนุ มั ติ เ วี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ รองการจบการศึ ก ษาของ
นักศึกษา และจะประกาศรายชื่อใหนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต www.reg.tu.ac.th หัวขอ ผูสำเร็จการศึกษา
» นองถาม : ถาตองการจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนและมีความจำเปนตองจดทะเบียนภาคฤดูรอน
9 หนวยกิต ตองทำอยางไรคะ ?

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ... กอนอื่น ขอขอบคุณทุกคำติชม ที่มีใหกับจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ
รูปแบบใหม ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี คำนิยมที่ไดรับสวนใหญที่เห็นตรงกัน เห็นจะเปน ความ
กลา..กลาที่จะ “หลุดออกจากกรอบ” ขอบอกวานี่คือ ขอแรกของการปรับเลยคะ สำหรับคำแนะนำเพื่อ
ปรับปรุงก็มีบางเชนกัน ไมวาจะเรื่องของการพาดหัวขาวตองใหโดนใจ สำหรับผูใหญก็อาจจะรูสึกเหมือนตัว
เล็กไป สำหรับเด็กๆ ก็อยากจะใหชงเนื้อหาในสวนไขขอของใจ อยางไรเสีย... เราก็ยังคงตองปรับและขยับ
กันตอไปอีก เพื่อใหลงตัวและเขาถึงทุกกลุมมากขึ้น พรอมรับคำแนะนำเสมอคะ
ขอบคุณสำหรับความรวมมือ... ขอขอบพระคุณ คณาจารย กรรมการที่ออกสำรวจฯ คนหา “ชาง
เผือก” ทั้งในชนบท และเขตเมือง เพื่อเขาศึกษาตอในรั้วแมโดม ขอบคุณแขกทุกทาน ที่มารวมงานในวัน
ครบรอบ 28 ป สนท. รวมไปถึงทานที่รวมทำบุญกันตอกับเรา โดยเราจะนำเงินที่ไดรับทั้งหมด ไปทำบุญใน
วันที่ 23 ธ.ค.นี้ และขออนุญาตแบงออกเปนสองสวน สวนแรกถวายใหกับวัดเวฬุวันตามที่แจงไว สวนหลัง
ขอไปเลี้ยงอาหารวางใหกับนองๆ ที่สถานสงเคราะหเด็กออน รังสิต เชนเคยคะ และแบงบางสวนเปนเจา
ภาพในการจัดซุมอาหารใหกับนองๆ ในวันเด็กที่จะถึงนี้ ขอบคุณผูใหญใจดีทุกทานคะ
ที่ลืมเสียไมได คือ งานสัมมนาเครือขายฯ ที่พัทยา ในเดือนที่ผานมา ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พี่นองรวมวิชาชีพเดียวกัน สำหรับการแบงปนความรู ความเอื้ออาทร และความเปน
กันเอง
สุดทาย... ขอเปนความหวงใยจาก สนท. ก็แลวกันนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบอย รักษาสุขภาพดวยคะ
โดยเฉพาะนองๆ นักศึกษา ถึงเวลาสอบกลางภาคกันแลว ระหวางวันที่ 26-30 ธ.ค. 53 และ 7-9 ม.ค. 54
สามารถดูตารางสอบไดที่ www.reg.tu.ac.th แลวคลิ๊กเขาสูระบบบริการทางการศึกษา โชคดีทุกคนคะ
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ธรรมศาสตร !! เปดรับสมัครเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ตั้งแตวันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2553 ทาง www.reg.tu.ac.th
มีอะไรก็แวะมา...หาเราสำนักทะเบียน
on Facebook สำนักทะเบียนฯ
มธ. ภูมิใจเสนอการติดตอสื่อสาร
ที่ทันสมัย ทันใจทุกคน พบกับ
อีกชองทางการสื่อสารของเราไดที่
http://www.facebook.com/Registrar.TU “กด like ไดเลยครับ”

ไ อของใจ
ใจ แและ
ปล. ฝากแนะนำชองทางการสื่อสารนองใหม สำนักทะเบียนฯ @ Facebook ทีี่จะชวยไขข
เขาถึงในวงกวาง
ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก น.ส.สุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

Next »

» พี่แมงปอตอบ : กอนอื่นขออางถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 10.4 “การจดทะเบียนภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
ยกเวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนสามารถจดทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต โดยตองไดรับ
การอนุมัติจากคณบดี” ดังนั้นขอใหนักศึกษารีบติดตอคณะที่นักศึกษาสังกัดใหทำเรื่องจดทะเบียนเกินขอบังคับ
มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล กอนวันจดทะเบียนภาคฤดูรอนครับ เพื่อจะไดดำเนินการใหนักศึกษาจด
ทะเบียนในระบบไดครับสำหรับฉบับนี้ พี่แมงปอขอเฉลยไวเทานี้กอนครับ หวังวาคงเปนประโยชนใหกับนองๆ
หลายๆ คน แลวพบกันอีกครั้งปหนา จา

“ขอบคุณปเกาเกา สวัสดีป ใหม ใหม กับการเริ่มตน ในหลายหลายอยาง”

ขอถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร "W"
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถขอถอน
รายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" ของภาคการศึกษา 2/2553
ไดตั้งแตวันที่ 10-17 มกราคม 2554 ทาง www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน ครับ

Modern

รวมกันคิด รวมกันสราง...
สำนักทะเบียนตนแบบกันทั่วประเทศ !

Accuracy

ทำไมเกรดถึงออกชา ! พบคำตอบไดที่นี่

Smart

สำนักทะเบียนฯ จับมือคณะพาณิชยศาสตรฯ
พัฒนาระบบขอโควตาอัจฉริยะ

Smile

สานใจสรางสุข ไมไดมีแคในธรรมศาสตร
แตมีใหทั้งประเทศ !

