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TU REG e-Journal

“มุ  ง สู  ก ารเป น สํ า นั ก ทะเบี ย น
ตนแบบ” สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนนกระบวนการ
พั ฒ นาการให บ ริ ก ารทุ ก ด า น ทั้ ง ผู  ใ ห
บริการและผูรับบริการใหเกิดขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน
การเพิ่ ม ช อ งทางการให บ ริ ก าร
ให มี ค วามสะดวกและหลากหลาย
ตอบสนองกั บ พฤติ ก รรมผู  ใ ช บ ริ ก าร
ดวยการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาการบริหารขอมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา
ในดานการจัดเก็บ การรักษาและการบริการขอมูลที่ตรงตามความตองการของผูใ ชบริการ
ตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา สนท. จึงไดพัฒนา TU REG e-Journal ระบบ
แสดงขอมูลทางสถิติที่วิเคราะหแลว เพื่อมานําเสนอ โดยผูใชบริการสามารถเลือกรูปแบบ
การนําเสนอไดตามตองการ เกี่ยวกับขอมูลในดานตางๆ ตามแตมุมมองที่สามารถเลือกได
อยางควบคุมทุกดานในงานบริการทางการศึกษาของ สนท. พรอมทั้งการใหบริการจะมี
ความคลองตัวมากขึ้น
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กระบวนการจัดสอบตรง ป 2558
งานสอบตรงผานไป...งานรอฟงผลสอบตามมา สําหรับนองๆ นักเรียนที่
เขาสอบแขงขันตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2558
ตอนนี้คงกําลังใจจดใจจอรอฟงผลกันอยางสุดติ่งกระดิ่งแมว ยังไงก็ขอใหนองๆ
นักเรียน โชคดีกันทุกคนนะคะ !!!
ปนี้ผานไป ปหนาก็ยังคงตองวนกลับมาพบกันอีกกับการจัดสอบตรง สนท.
จึงขอนําเสนอ เกร็ดความรู และทริคดีๆ ในการเตรียมตัวเพื่อเขาสอบตรง ไมให
พลาดแมแตขั้นตอนเดียว...

»˜ÞËÒ·Õè¾ºº‹ÍÂ... ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÍºµÃ§ Á¸.!!!
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ประมวลผลทันใจ
ดวยระบบ TU REG e-Journal

อีกกาว...ของ สนท. เพื่อการให
บริ ก ารให ที่ ง  า ยขึ้ น และรวดเร็ ว ข อ มู ล
ถูกตองตอผูรับบริการ งานประมวลผล
ขอมูลที่ตองใชความแมนยําและรวดเร็ว
ของขอมูล การใชอินเตอรเน็ตมาใชในการ
ติดตอสื่อสาร จึงเปนสิ่งที่สําคัญของสังคม
ไทยในปจจุบนั ใชในการติดตอประสานงาน
สงขอมูลตางๆ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน
สนท. พัฒนางานบริการทางการศึกษามาอยางตอเนื่อง ซึ่งตอนนี้ไดนําระบบ TU REG
e-Journal เกี่ยวกับการประมวลผลการทํางานในแตละฝายของ สนท. ออกมาในรูปแบบของ
สถิติ ตัวเลข เขามาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานภายใน สนท. คือ งานรับเขาศึกษา การ
สงผลการศึกษา จํานวนนักศึกษา และการจัดตารางเรียน โดยการประมวลผลการทํางานใน
สวนตางๆ ออกมาเปนสถิติในภาพรวม สามารถทําใหผูรับบริการไดรับขอมูลที่ถูกตอง สะดวก
รวดเร็ว และยกระดับคุณภาพงานบริการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
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ทุกคําถาม มีคําตอบ ผูอํานวยการ สนท.
พบปะนักศึกษา

“ฟงเสียงนักศึกษา ตอบทุกขอ
สงสัย” นักศึกษาหลายคนคงคุนหูกับ
ประโยคนี้ดีกับกิจกรรมอธิการบดี พบ
นักศึกษา รวมกันพูดคุย ซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยงานนี้
ผูอ าํ นวยการ สนท. ไดเขารวมงานเพือ่
ตอบทุกคําถามและไขขอของใจใหกับ
นัก ศึก ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อยางใกลชิดและเปนกันเอง
คําถาม ? ยอดฮิตติดชารทที่นักศึกษาถามกันมากที่สุดและเกี่ยวของกับ สนท.
คงหนี ไ ม พ  น เรื่ อ งการประกาศผลทางการศึ ก ษา ที่ เ ป น ประเด็ น ถามกั น ทุ ก เทอม
หลังสอบเสร็จวาทําไม ? เกรดออกชา ซึ่งคําถามนี้ ผูอํานวยการ สนท. ก็ไดตอบคําถาม
ใหอยางชัดเจน พรอมอธิบายถึง
กระบวนการตั้งแตขั้นตอนแรก
จนถึ ง ปลายทางการประกาศ
ผลการศึกษาอยางละเอียด เพือ่
สรางความเขาใจทีถ่ กู ตองใหกบั
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน เพราะความ
พอใจของผูรับบริการ เปนดัชนี
ที่สําคัญที่สุด ในงานบริการ...

ฉบับที่

เดือนมกราคมทั้งเดือนเปนชวงของ
การสอบตรง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประจําประจําการศึกษา 2558 สนท. เรา
ค อ นข า งที่ จ ะยุ  ง กั บ การเตรี ย มการจั ด
สอบแตถึงยังไงก็ยังคงเดินหนาพัฒนา
งานต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

73

โครงการใหญ TU REG e-Journal เพื่อ
ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก ผู  บ ริ ห ารในการใช
ประกอบการตัดสินใจตางๆ สําหรับครั้งนี้
เป น โครงการเริ่ ม ต น ในอนาคตอาจจะ
ขยายไปยั ง กลุ  ม อื่ น ๆ โดยเฉพาะกลุ  ม
อาจารย นักศึกษา

Self – Service

@REG house

สถานี NuREG TU

พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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➥ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557

สํานักทะเบียนและประมวล
ไดจัดกิจกรรม Sport day

➥ เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2558 ผูอ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เขารวมกิจกรรม
อธิการบดีพบนักศึกษา ณ สวนหยอมหนาหอเคียงโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2558 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ

Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สนท. ทุก

คนที่ใหความรวมมือรวมใจชวยกัน จัดสอบรับตรงประจําปการศึกษา 2558 ที่ผานมาใหประสบ
ความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ เจาหนาที่และผูรับผิดชอบดูแลสถานที่จัดสอบ
รั บ ตรงประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 ณ อาคารเรี ย นรวมสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
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Talk
of the"TU"

นักศึกษาตรวจสอบความถูกตอง
ผลจดทะเบียน

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารตอยูตลอด
สําหรับคําถามในชวงนี้ก็ยังเปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนอยูนะครับ
ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามฮิตๆ มาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ผมอยากทราบวา ถาผมจดทะเบียนเรียนไปเรียบรอยแลว แต

ตองการแกไขเพิ่ม-ถอน ผลจดทะเบียน จะทําไดหรือไม และตองทําอยางไร
บางครับ
» พีน
่ เู ร็กตอบ : กอนอืน่ นะครับ นองๆ นักศึกษา ตองเขาไปตรวจสอบผลการจดทะเบียน

ของตนเองไดตามขั้นตอนดานลางนี้เลยครับ

และหากนองๆ นักศึกษาตองการแกไขเพิ่ม-ถอน ผลจดทะเบียน สามารถยื่นเรื่องไดที่
สํานักทะเบียนและประมวลผลดวยตนเอง ตั้งแตวันนี้ – 23 ก.พ. 58 เลยครับ

