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บริการงายๆ ทําไดดวยตัวคุณเอง
@REG house

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีชอ งทางการ
ใหบริการแบบ Self-Service อะไรกันบาง มาดูกันเลยยยยยยยย !!!
บอกไดคําเดียววา “บริการงายๆ ทําไดดวยตัวคุณเอง”
บริการที่ 1 บัตรนักศึกษา Smart Card นอกเหนือจากเปนบัตรประจําตัว
นักศึกษา บัตร ATM แลวนั้น ยังไดเพิ่มบริการบัตรกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส หรือ
Smart Purse ที่สามารถใชชําระเงินคาเอกสารทางการศึกษา ทั้งหนาเคานเตอร
ของสํานักทะเบียนและใชคูกับเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ และสามารถเติมเงิน
ไดตามชองทางการเติมเงินของธนาคารกรุงไทยฯ
บริการที่ 2 คือ บริการใบเสร็จ Online ซึ่ง
ทางกองคลังกับสํานักทะเบียนฯ หารือรวมกันในการปรับปรุงระบบเพื่อใหสามารถ
จัดทําใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหนักศึกษาไดเร็วขึ้นกวาเดิม ดวย
การพัฒนาระบบใหนกั ศึกษาสามารถพิมพใบเสร็จไดเองผานระบบออนไลน ผานระบบ
สารสนเทศเพือ่ บริการทางการศึกษาของสํานักทะเบียนฯ หลังจากการตัดเงินในบัญชี
เรียบรอยแลว 10 วัน โดยการสั่งพิมพครั้งแรกจะไดรับ ใบเสร็จ ตนฉบับ
บริการที่ 3 ใบรับรอง Online นักศึกษาสามารถเขาใชงานระบบใบรับรอง
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดที่ www.reg.tu.ac.th ระบบจะแสดง
ãºÃÑºÃÍ§ ออนไลน
หนาจอใหกรอกขอมูล ใหถูกตองและครบถวน เสร็จแลวพิมพใบแจงการชําระเงิน
online
เพื่อนําไปยื่นชําระเงินคาใบรับรองที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย
หรือธนาคารกรุงไทย
บริการที่ 4 เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ สําหรับนักศึกษาปจจุบันเทานั้น
นักศึกษาสามารถขอเอกสารทางการศึกษาดวยตนเองงายๆ โดยใชคกู บั บัตรนักศึกษา
Smart Purse ทั้ง 3 ศูนยการศึกษา ดังนี้ หอสมุดปวยฯ มธ. ศูนยรังสิต หอสมุดปรีดี
พนมยงค มธ. ทาพระจันทร และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนยลําปาง
บริการที่ 5 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต Online …ทางเลือกใหมของบัณฑิต ผูสําเร็จการ
¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ºÑ³±Ôµ ศึกษาสามารถทํารายการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผานทาง www.reg.tu.ac.th แลวชําระ
คาธรรมเนียมไดที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย
online
บัณฑิตเลือกรับเอกสารสําเร็จการศึกษาได 2 วิธี คือ รับดวยตนเองหรือ ทางไปรษณีย
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เกร็ด ความรู

รอบรั้ว สนท.

ความจําระยะสั้น คือ ความจําที่ไมยาวนั่นเอง
เปนความจําทีเ่ กิดขึน้ เพียงชัว่ คราว เมือ่ เวลาผานไปเรา
ก็จะลืมสนิท เชน ถาเราเอาเบอรใครคนนึงมา เลข 10
หลักเราอาจจะจําไดนานถึง 5 นาที แตพอไดจดลง
กระดาษ หรือมือถือแลวเราก็จะลืมทันที จริงมั้ย? เพราะ
วาเทคโนโลยีนี่แหละที่ทําใหคนเราใชความจํานอยลง
สวนความจําระยะยาว คือ ความจําที่อยูกับเรา
ถาวร เปรียบเสมือนคลังขอมูลใหญๆ ที่บรรจุขอมูลไว
ได ไ ม อั้ น ซึ่ ง ความจํ า ระยะยาวของแต ล ะคนก็ จ ะมี
ศักยภาพทีแ่ ตกตางกัน บางคนอาจจําตารางธาตุไดชวั่ ชีวติ
แตบางคนจําแคสูตรคูณก็เหนื่อยใจแทบขาด
แลวทีนี้จะทําอยางไรละ เพื่อจะเปลี่ยนความจํา
ระยะสัน้ ของเราใหกลายเปนความจําระยะยาว มาดู 6 วิธี
ที่เอามาบอกดีกวา
1. ทําความเขาใจแทนการทอง กอนสอบเปน
ชวงที่ทุกคนมัวแตทองๆๆๆ เอาไปตอบขอสอบ แตความ
จริงแลวการสรางความจําระยะทีด่ ี ควรทําความเขาใจใน
เนือ้ หาวาผลตรงนีเ้ กิดขึน้ ไดจากอะไร เกิดไดอยางไร คิดให
เปนลําดับ ขอมูลก็จะอยูใ นสมองนานกวาการทอง บางที
ทองแทบตายเดินชนเสาไฟฟาทีเดียว ก็วิ๊งๆ ลืมหมดแลว
2. อานพรอมเสียงหรือติวใหเพือ่ น นองๆ อาจ
จะอยากเถียงวาอานออกเสียงจะดีกวาอานเงียบๆ ยังไง
แตพมี่ นิ้ ท ขอยืนยัน นอนยันเลยวาดีกวาจริงๆ เพราะการ
อานออกเสียงไดประโยชนหลายเดง ตาก็ไดเห็นเนื้อหา
แถมหูยังไดยินเสียงที่ตัวเองอานอีก ซึ่งก็จะกระตุนความ
จําสมองไดดี แตก็อยาอานดังมากละ เดี๋ยวคนอื่นจะแยก

ไมออกวาอานหนังสือหรือบา ฮาๆ หรือการติวใหเพื่อนก็
ทําใหเราแมนเนือ้ หามากยิง่ ขึน้ เพราะคนเราจะสอนคนอืน่
ไดก็ตองเขาใจกอนและยังตองหาวิธีเรียบเรียงสอนใหคน
อื่นรูเรื่องตามเราอีก นั่นแหละเราก็ไดทบทวนไปในตัว
ทีนี้ละปกๆ จําไปตลอดชีวิตชัวร!
3. สรางสูตรเปนของตนเอง การสรางสูตรคือ
การทําเนือ้ หาขนาดยาวทีม่ นั จํายากมากๆ หรือสับสนมาส
รางเปนสูตร สวนใหญกจ็ ะเอาพยางคหรือคําแรกมาสราง
เปนประโยค สูตรยอดนิยม เชน สูตรไกจิกเด็กตายบน
ปากโอง เชือ่ วาคุน เคยกันมาตัง้ แตเด็ก จนแกเอย! จนปาน
นี้แลวก็ยังไมลืมกันเลยจริงมั้ย?
4. กินอาหารทีม
่ ี DHA เพราะ DHA เปนกรดที่
สําคัญตอสมอง และความจํามากทีเดียวเลยนะนองๆ
สวนใหญจะมีในอาหารประเภทปลา นํ้ามันตับปลา หรือ
พวกวอลนัทนั่นเอง ถาไมรีบกินระวังจะเปนอัลไซเมอร
ตั้งแตยังไมแกนะจะ
5. ออกกําลังสมอง ถานองๆ อยากใหรางกาย
แข็งแรงก็ตอ งออกกําลังกาย อันนีก้ เ็ ชนเดียวกัน ถาอยาก
ใหสมองแข็งแรงมีความจําดีๆ ก็ตองออกกําลังสมองบาง
แตไมตอ งถึงขนาดเอาหัวมาเดาะบอล เอาฮูลาฮุปมาหมุน
รอบหัวนะ แคหาเกมฝกสมองมาเลนบาง เชน เกมซูโดกุ
อักษรไขว เปนตน
6. พักสมองบาง สุดทายถาสมองลาเกิน กพัก
บางอะไรบาง จะนอนหลับ ฟงเพลงเบาๆ ก็ได กอนที่จะ
สมองมันจะระเบิด สัน้ ก็ไมจาํ ยาวก็ไมจาํ แลวจะเศรานะ
จะบอกให

