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สนท. VS งานบริการทางการศึกษา

เปดภาคการศึกษาใหม สนท. พรอมใหบริการ
ทางการศึกษา ที่มีการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดย สนท. มีผูใชบริการจํานวนมากเขามาขอ
คําปรึกษากับเจาหนาที่หนาเคานเตอร และทางโทรศัพท
ในเรื่องการวางแผนการศึกษา หรือปญหาเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนทางการศึกษา การแจงจบการศึกษา
เจาหนาที่ สนท. จึงไดรวบรวมประเด็นคําถามที่
นักศึกษาสอบถามเขามาบอยๆ และพบวาประเด็นตางๆ
สอดคลองชวงเวลาของกิจกรรมการศึกษา เชน ในชวง
จดทะเบียนการศึกษา ปญหาที่พบเกี่ยวกับชวงดังกลาว ไดแก กรณีบัตรนักศึกษาชํารุด หรือ
สูญหาย กรณีนกั ศึกษาลืม Pin Code กรณีนกั ศึกษาพํานักอยูใ นตางประเทศ หรือกรณีระบบการ
ตัดเงินขัดของ ทําใหการลงทะเบียนไมสําเร็จ ในชวงกิจกรรมการศึกษาดังกลาว
สนท. จึงมีแนวทางแกไขปญหา โดยไดนําแนวคิดจากการจัดการความรู มาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ โดยดึงความรูเ กีย่ วกับกระบวนการ
ทํางาน และการบริการดานงานทะเบียนเกีย่ วกับบริการทางการศึกษา จากผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ
แลวนํามาเรียบเรียง ตีความใหมในมุมมองนักศึกษาผูใ ชบริการ และถายทอดความรูน นั้ ในรูปแบบ
Animation เพื่อสื่อสารใหศึกษาเขาใจ โดยสรางสถานีใหความรูและบริการใน YouTube ชื่อ
“NuREG Thammasat” เปนสือ่ ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ทีผ่ ใู ชบริการสามารถเขาไปศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลงานทะเบียนการศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมตอง Walk-in หรือโทรศัพท
มาสอบถามจากเจาหนาที่ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบบริการแบบ Self-Service
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ทําความเขาใจ ! การงดรับ-รับเพิม่ (โควตา รอบ 2)
ตอนรับเปดภาค 2 /2557 กับการประกาศผลโควตา
วิชารอบ 2 และการงดรับ-รับเพิ่ม สําหรับนองๆ นักศึกษา
คนไหนที่ขอการขอโควตา รอบ 2 ไวอยาลืมตรวจเช็คผล
กันดวยนะครับ นองๆ นักศึกษาหลายคนอาจยังไมเขาใจ
เกี่ยวกับการงดรับ-รับเพิ่ม งั้นเรามาทําความใจกันเลยดีกวา
วาการงดรับ-รับเพิ่ม คืออะไร ?

การงดรับ
หมายเหตุ

คือคณะตองการรับตามจํานวนผลการจดทะเบียนฯ ทาง Internet
ถารายวิชาใดเปนโควตารายชื่อตั้งแตรอบแรก (จดทะเบียนฯ) และนักศึกษา
จดทะเบียนแลวถอนวิชาที่นั่งจะไมวาง นักศึกษาที่ไมไดรายชื่อเปนโควตารอบที่
2 จะไมสามารถจดฯ แทนที่กันได

การรับเพิ่มมี 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 จํานวนรับเพิ่ม (ตัวเลข) อยางเดียว นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษา

เพิ่มวิชาทาง Internet แบบ First Come First Serve
รูปแบบที่ 2 สงเลขทะเบียน ชื่อ –สกุล นักศึกษาอยางเดียวเทานั้นนักศึกษาตองแจงความ
จํานงกับคณะ และไมตองกังวลวา ที่วางจะเต็มนักศึกษาตองจดทะเบียนทาง
Internet เขาไป และกดยืนยันสําหรับผูม สี ทิ ธิในโควตาเทานัน้ ผูท ไี่ มไดโควตา
จะไมมีสิทธิ
รูปแบบที่ 3 สงเลขทะเบียน ชื่อ – สกุล เปนรายชื่อ และแจงจํานวนรับอีกจํานวนหนึ่งให
นักศึกษาคนอื่นที่นอกเหนือจากรายชื่อ สามารถจดทะเบียนทาง Internet
เพิ่มได ตามจํานวนรับเพิ่มอีกจํานวนหนึ่ง แตถาผูมีสิทธิไดโควตาตามรายชื่อ
ไมกดยืนยันจะทําใหยอดรับไมเต็มจํานวน
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บัตร นศ. “SMART CARD” บัตรเดียว
ครอบคลุมทุกการใชงาน

ลมหนาว... พัดผานมาตอนรับเปดเทอม ภาค 2/2557 นองๆ นักศึกษาคงกําลังเตรียม
พรอมรับมือกับการเรียนเทอมใหมกันอยางสนุกสนาน แลวอยาลืมรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ
เปดเทอมใหมแบบนี้ สนท. ของเราก็ยังคงพัฒนาและเนนการบริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพใหกับผูรับบริการ นองๆ นักศึกษาหลายคนคงยังไมทราบกันวา บัตรนักศึกษาของ
เรานัน้ สามารถใชงานไดอยางหลากหลาย บัตรนักศึกษา “SMART CARD” บัตรเดียว ครอบคลุม
ทุกการใชงานและเมื่อพูดถึงบัตรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองบอกเลยวา
บัตร 1 ใบ ใชได คุมจริงๆ

Self – Service

@REG house

บัตรนักศึกษา Smart Card

ประโยชนของบัตรนักศึกษาธรรมศาสตร

1. ใชแสดงตน

- แสดงตนเปนนักศึกษา - แสดงตนการเขาหองสอบ - แสดงตนเขาหองสมุด/ยืมคืนหนังสือ

2. ใชเปนบัตร ATM

- ฝาก/ถอน เงินในบัญชี - ชําระคาจดทะเบียนเรียน

3. ใชเปนกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส e-Purse

- ใชคูกับเครื่องผลิตใบรับรองอัติโนมัติ (ADM)
สําหรับขอใบรับรอง/ใบทรานสคริป

- ชําระเงินคาปรับหองสมุด

s
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รวมมือพัฒนา… เพื่อระบบบริการ
ทางการศึกษาระหวางสถาบัน

บอกไดคาํ เดียวเลยวา สํานักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ของเราเป น ที่ ฮิ ต ฮอตมากๆ ในช ว งนี้
สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาที่
สามารถพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให
มี เ ครื อ ข า ยงานบริ ก ารศึ ก ษาต า งๆ
ให ค วามสนใจและขอเข า ศึ ก ษาดู ง าน
ในด า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ดานการขอหลักฐานทางการศึกษา หนังสือสําคัญตางๆ และเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
(Automatic Document Machine : ADM)
สนท. ของเราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการรวมมือ รวมใจ เพือ่ พัฒนาระบบบริการ
ทางการศึกษาระหวางสถาบันใหเปนไปอยาง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2557 สนท. ของเราไดมีโอกาส
ต อ นรั บ คณะผู  บ ริ ห ารและบุ ค ลากรจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม่ คี วามสนใจเกีย่ วกับ
ดานการขอหลักฐานทางการศึกษา หนังสือ
สําคัญตางๆ และเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดานงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาใหทันสมัย สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ

ฉบับที่

ผ า นพ น ไปอี ก ป . ..เป ด ตั ว ครั้ ง แรก
สําหรับเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (ADM)
เป ด ตั ว ไปเมื่ อ วั น ที่ 19 ธ.ค. 56 สํ า หรั บ
ครั้งแรกอะไรๆ ก็ดูยุงยากไปเสียหมด แต
เราก็ ไ ม ห มดกํ า ลั ง ใจ...ใช ค วามพยายาม
อย า งมาก ตั้ ง แต ก ารผลิ ต มาจนถึ ง การ
ผลักดันใหนักศึกษาไดใชกันอยางกวางขวาง
และทั่วถึง

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

72

ตลอดระยะที่ผานมา มีหนวยงานมา
เยี่ ย มชม ADM กั น อย า งไม ข าดสาย...
พวกเราขอขอบคุณทุกกําลังใจ ทุกคําติชม
เพื่อพัฒนา ADM ตอไป และไมเกินกลาง
ป ห น า คาดว า ADM เครื่ อ งที่ 5 สํ า หรั บ
นั ก ศึ ก ษาผู  พิ ก าร จะเป ด ตั ว ให ไ ด ใ ช กั น
อยางแนนอน

Self – Service

@REG house

ชองทางการเติมเงินเขา e-Purse
 ตู ATM ธนาคารกรุงไทยฯ ทุกตู
 เคารนเตอร ธนาคารกรุงไทยฯ
Personal Internet Banking
 (KTB Online) www.ktb.co.th
 เติมเงินผาน SMS
*33*765* เลขที่ Purse No หลังบัตรนักศึกษา*
จํานวนเงิน* USSD PIN # โทรออก

พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

ฉบับที่
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ธันวาคม

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ หองโถง ชั้น ๑ อาคาร
สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ. ศูนยรังสิต

➥ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

➥ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ. ไดตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะผูบริหารจากธนาคารกรุงไทยฯ เขาศึกษาดูงานดานการขอหลักฐาน
ทางการศึกษาและการใชงานเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนธันวาคม 2557 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สนท. ทุก
คนที่ใหความรวมมือรวมใจชวยกันจัดพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสํานักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ คณะผูบริหารและเจาหนาที่ จาก บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ที่ใหรวมมือในการเขารวมตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่เขามาศึกษาดูงาน สนท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร สนท. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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❸

วันเปดเทอม ภาค2/2557
ชวงนักศึกษาแจงขอสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาทุกรุน ชําระเงินคาจดทะเบียนเพ��ม-ถอนรายวิชา

Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” เปดเทอม 2 กันแลว ชวงนี้นองๆ นักศึกษา
หลายคนคงกําลังลุนเกรดกันอยางใจจดใจจอกันเลยทีเดียว ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือก
คําถามฮิตๆ มาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ขอถามหนอยคะ ถาจะสมัคร SMS TU News จะตองทํายังไงคะ แลวถาสมัคร
เราจะรูเกรด แตละวิชาเวลาเขาประกาศผานทาง SMS เลยหรือปาวคะ

» พี่ นู  เ ร็ ก ตอบ :

นองๆ นักศึกษาสามารถ
สมัคร SMS TU News
ได ที่ เ ว็ บ ไซต www.
runaheadsms.com
ตามขั้ น ตอนด า นล า ง
ได เ ลยครั บ ถ า เกรด
ออกจะมี SMS แจงวา
เกรดวิชาทีน่ กั ศึกษาจด
ทะเบียนไวไดประกาศ
ผลแล ว แต จ ะไม ไ ด
บอกเกรดใน SMS นั้น
ครับ

