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สรางความรวมมือดานการประกันคุณภาพ
เครือขายงานทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พัฒนาเครือขาย
ระหวางสถาบันการศึกษาดานงานประกันคุณภาพ เพื่อสรางความรวมมือดาน
การประกันคุณภาพ อาทิ เชน การจัดทําตัวชีว้ ดั ภารกิจหลักกลางของสํานักทะเบียนฯ
และการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ผลการดําเนินงาน เพื่อพัฒนา
การใหบริการของสํานักทะเบียนฯ ใหทันสมัย และกาวทันเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไปอยางตอเนือ่ ง พรอมสรางสัมพันธภาพการมีเครือขายระบบงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผลการศึกษาที่เขมแข็งระหวางสถาบัน
โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สนท. ไดเขาหารือเพื่อสรางความรวมมือ
ดานการประกันคุณภาพ และเยีย่ มชมการดําเนินการในดานการบริหารจัดการและ
การใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม แลกเปลี่ยน
ขอมูลการใหบริการทางการศึกษา การใหบริการใหทันยุคสมัย การพัฒนางาน
ไดอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน และถูกทิศทาง นํามาสูค วามกาวหนาของหนวยงาน
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สนท. ออนทัวร แชรงานบริการทางการศึกษา

“ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เครื่องปนลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝกชาง
ใชลือโลก” สนท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อนองๆ นักศึกษา
ใหม ตอนรับปการศึกษา 2558 บินลัดฟาสู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
ออกบูธประชาสัมพันธงานบริการทางการศึกษาและกิจกรรมรวมสนุกตอบคําถาม
เพื่ อ ชิ ง รางวั ล ต า งๆ และได จั ด งานร ว มกั บ งานปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
สนท. ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการประชาสั ม พั น ธ ง านบริ ก าร
ทางการศึ ก ษาให กั บ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตอง
ใหกับนักศึกษาใหมโดยตรง เกี่ยวกับ
หนาทีแ่ ละภารกิจ ของ สนท. คุณสมบัติ
และการใชบตั รนักศึกษาไดอยางถูกตอง
รวมถึงการใหความรูในเรื่องของการ
ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ และ
ชองทางการใหบริการทางการศึกษา
ตางๆ ตั้งแตเริ่มตนเขามาเปนนักศึกษา
จนจบการศึกษา
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บัตรนักศึกษา มธ. ปการศึกษา 2558

เปดตัวอยางเปนทางการ
แลว สําหรับบัตรนักศึกษาใหม
ป ก ารศึ ก ษา 2558 ผลงาน
ออกแบบของนั ก ศึ ก ษาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง นายธาดา ชัยฤกษ โดย
ไดแรงบันดาลใจและแนวคิดมาจาก “ตึกโดมแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร” มาสรางสรรค และออกแบบเปนบัตรนักศึกษารูปแบบใหม นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาการใชงานใหตอบโจทยกบั ผูใ ชงานมากขึน้ บัตรเดียวสามารถใชงานไดอยาง
คุมคา สะดวก รวดเร็ว ตอการใชงาน บัตรนักศึกษา แบงการใชงานเปน 3 สวน ดังนี้

1. บัตร ATM

2. e – Purse

“...บัตรนักศึกษา มธ. แบงการใชงานเปน 3 สวน
คือ บัตร ATM กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Purse)
ใชสําหรับการขอเอกสารทางการศึกษา และบัตร
VISA Debit…

สามารถใชซอื้ สินคา ชําระคาธรรมเนียมจดทะเบียน
รายวิชา และ จายเงินคาธรรมเนียม Online และใช
ในการเขา-ออก และยืม-คืนหนังสือจากหองสมุด

3. VISA (Dedit)

สามารถใชในการชําระคาธรรมเนียมการ
ขอเอกสารทางการศึกษา และการชําระคา
บริการหองสมุด

สํ า หรั บ การชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก าร
ที่ ร  า นค า ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ ข องเครื อ ข า ย
บั ต รเดบิ ต ที่ อ อกบั ต รร ว มกั บ ธนาคาร
เจาของบัตร เชน เครือขาย VISA เปนตน
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เดินหนา สนท. ลดใชพลังงาน
“พลังงานมีคณ
ุ คา อยาเปด
ทิ้ ง ไว ใ ห สิ้ น เปลื อ ง พลั ง งาน
มีคุณคา รูรักษาใหยั่งยืน” ชวงนี้
กระแสรณรงคลดโลกรอนมาแรง
สนท. นอกจากจะใหบริการทาง
การศึกษาตามความตองการของ
ผูใชบริการแลวนั้น

สนท. มี น โยบายประหยั ด
พลังงาน รณรงคการใชทรัพยากรอยางคุมคา ใสใจดูแลรักษาพลังงาน และได
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ ชุดอนุรักษทรัพยากร
เปนผูดูแลและดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในวันที่ 28 ก.ค. 58 คณะกรรมการ
ชุดอนุรักษทรัพยากรไดมีโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทาง
ประหยัดพลังงาน ณ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน อาคารอนุรักษ
พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูเขาศึกษาดูงานในครั้งนี้ตางได
ความรูที่สามารถนํามาปรับใชเพื่อลดการใชพลังงานภายในสํานักงานได เชน
ความรูเรื่องหลอดไฟนีออน ความรูในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การเลือก
ทอประปา และขอมูลในฉลากประหยัดไฟ เบอร 5
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การให นั ก ศึ ก ษาเข า มามี ส  ว นร ว มในการ
ออกแบบบัตรนักศึกษา ซึ่งไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี และถือเปนครั้งแรกที่นักศึกษา
ไดออกแบบบัตรใชเอง ตองขอบคุณไปถึง
แมคําขวัญของ สนท. จะมีไววา “มีอะไร นองๆ นักศึกษาทุกคนที่ใหความสนใจในการ
ก็ แ วะมา...หาเราสํ า นั ก ทะเบี ย นฯ” และ ประกวดครั้งนี้เปนอยางมาก...
ดวยความขอบคุณ
สนท. ก็อยากจะใกลชิดนักศึกษามากขึ้น จึง
ไดจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย ทั้งการออกบูธ
แนะนํ า บริ ก ารกั บ น อ งๆ นั ก ศึ ก ษา และ

แนะนํา

ชองทางเติมเงินเขาบัตรนักศึกษา
ในสวนของ e-Purse
…การเติมเงินเขาบัตรนักศึกษา ในสวนของ e-Purse
ทําได 4 ชองทาง เติมเงินงายๆ ดวยตัวเอง…

บริการใหม

สนท.

e-Purse

➋ เติมเงินตู ATM

¸¹Ò¤ÒÃ

บมจ. กรุงไทย ทุกสาขา
ATM

➊ เติมเงินหนาเคานเตอร

บมจ. กรุงไทย สาขายอย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

➌
เติมเงิน Online

➍ เติมเงินผาน SMS

เติ ม เงิ น บั ต รนั ก ศึ ก ษา Cash Card
กด *765*42* หมายเลขโทรศัพทที่รับโอน
*จํานวนเงิน* USSD PIN # แลวโทรออก

ËÁÒÂàËµØ : ¡Ã³ÕàµÔÁà§Ô¹ ➋, ➌, ➍ µŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§ÂÍ´à§Ô¹¡‹Í¹·Ø¡¤ÃÑé§ µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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➥ วันที่ 21 ก.ค. 58

สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ. ศูนยรงั สิต ไดจดั กิจกรรม
พบปะเครือขายผูร บั บริการและออกบูธประชาสัมพันธงานบริการ
ทางการศึกษาใหกับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลาํ ปาง

➥ วันที่ 22 ก.ค. 58

สํานักทะเบียนและประมวลผล มธ. ได
เข า ศึ ก ษาดู ง าน ณ สํ า นั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพือ่ สราง
ความรวมมือดานการประกันคุณภาพ และ
เยี่ยมชมการดําเนินการในดานการบริหาร
จัดการและการใหบริการของสํานักทะเบียนฯ

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

Inside >> สําหรับฉบับนีเ้ ราขอมาจับถูกและขอชืน่ ชม บุคลากร สนท. ทีใ่ หความรวมมือ

ในการจัดกิจกรรมพบปะเครือขายผูรับบริการและออกบูธประชาสัมพันธงานบริการทางการ
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ใหประสบผลสําเร็จไปดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ บุคลากรและเจาหนาที่ทุกคนจาก
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหการตอนรับการเขาศึกษาดูงานใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผานมาไดอยางเปนกันเองและอบอุน
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❶ 1 ก.ย. 58 วันแรกของการคิดคาปรับการจดทะเบียน
❷ 15 ก.ย. 58 ถอนชื่อ นศ. ผูที่ ไมมาจดทะเบียน
❸ 21-28 ก.ย. 58 นักศึกษาตรวจสอบความถูกตองของผลจดทะเบียน

Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” สําหรับคําถามยอดฮิตติดชารต
ในชวงนี้ ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามมาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

