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เตรียมพบกับ บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่!! แบบ “Smart
นวัตกรรมใหม่ สำหรับ Lifestyle on Campus

Card”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) พัฒนาบัตรนักศึกษา รูปแบบใหม่ ในรูปแบบ “Smart Card”
เพื่อให้เกิดความสะดวก ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา สร้าง Lifestyle on Campus ที่ดีให้กับนักศึกษา ความทัน
สมัยนี้จะเกิดขึ้นมากมายในปีการศึกษา 2554 
บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ แบบ “Smart Card” แห่งการเป็น
นวัตกรรมใหม่ สำหรับ Lifestyle on Campus สามารถใช้ทำอะไร     
ได้บ้าง...?
อันดับแรก “Smart Card” ใช้เป็นบัตรแสดงตนของผู้ใช้บริการในการติดต่อ หรือรับบริการจากมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใช้เป็นบัตรผ่านเข้าและออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แล้วยัง
สามารถใช้บริการยืมและคืนหนังสือจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยการใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร นอกจากนั้นใช้
บริการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทผี่ ใู้ ช้บริการมีอยูก่ บั ธนาคาร โดยจะเชือ่ มโยงบัญชีกบั บัตร (Link-Account)
เพื่อให้บัตรมีสถานะเป็นบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม เบิกถอนเงินได้จากเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ทั่วประเทศ และสุดท้าย
ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Purse)
ได้อะไรจาก “Electronic Purse”... เป็นนวัตกรรมใหม่ ของบัตรนักศึกษา นักศึกษาสามารถ ใช้แทนเงินสดได้
โดยเติมเงินลงไปในบัตร เพือ่ ใช้ในการชำระค่าบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ค่าปรับห้องสมุด ค่าธรรมเนียม
ใบรับรองเป็นนักศึกษา ใบเกรด เป็นต้น โดยชำระเงินผ่านเครื่องรูด/สอดบัตร อัตโนมัติ (EDC-Electronic Data
Capture) ซึ่งจะติดตั้งอยู่ ณ จุดบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
“Smart Card” ทำได้อย่างไร...? อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น “Smart Card” จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554
เพราะฉะนั้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าในปีนี้ จะได้ใช้สิทธิก่อนใครในการถือบัตร “Smart Card” และค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรี
สำหรับใบแรก 
สำหรับนักศึกษาเก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังคงใช้บตั รรูปแบบเดิม แต่ถา้ ต้องการเปลีย่ นเป็น “Smart
Card” จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 100 บาท โดย “Smart Card” มีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ 150 บาท/บัตร และ
ขณะนี้มหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ “Smart Card” พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมาก
ที่สุด...
สุดท้ายนี้ บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ “Smart Card” ยังมีพนื้ ทีเ่ หลือ ใน Memmory ซึง่ คณะต่างๆ สามารถใช้
ประโยชน์กบั พืน้ ทีต่ รงนีไ้ ด้ ในการเชือ่ มต่อข้อมูลต่างๆ กับนักศึกษา สนใจติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ครับ

โปรดติดตามรายละเอียด ตอนต่อไปของ “Smart Card”
บัตรนักศึกษาโฉมใหม่ สำหรับ Lifestyle On Campus ได้จดหมายข่
ที่นี่ ! าเร็ว วๆนี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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“ร่วมคิด ร่วมสร้าง...สำนักทะเบียนต้นแบบ”

โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

ข่าวดี !!
สำนักทะเบียนฯ ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เนื่องด้วยอยู่ในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ส่งผลให้ผู้
เข้าร่วมสัมมนาไม่สามารถดำเนินการได้ทันช่วงเวลาที่กำหนดและเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนาทางฝ่ายจัดการ
สัมมนาจึงขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จากเดิมวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ข่าวดีนี้ ให้เพื่อนๆ เครือข่ายทราบ ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th หรือ ฝ่ายยุทธศาสตร์
และประเมินผล โทร.02564-4440-79 ต่อ 1645-1649 ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สำนักทะเบียนฯ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง...
การเป็นสำนักทะเบียนต้นแบบ ไปพร้อมๆ กัน  
นอกจากนี้ ทางทีมงานของเราขอฝากงานเลี้ยงรับรอง “Hat fancy on the beach”ณ บริเวณริมสระน้ำ แต่ง
กายชุดลำลอง พร้อมหมวกใบเก๋ สำหรับใส่เข้าร่วมงาน เป็นกิจกรรมสานใจสร้างสุข เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และสังสรรค์ร่วมกัน ส่งเสริมให้เครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีการ
เชื่อมต่อที่เข้มแข็ง และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วพบกัน...ที่พัทยา

สำนักทะเบียนฯ ขยายวันเปิดรับสมัคร
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2553
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จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล



ภาพเป็นข่าว

สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมจัดงาน TU Open House 2010 โดยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และช่องทางการรับเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งอยู่ในส่วนของการรับลงทะเบียน ของผู้ที่เข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมยิมเนเซี่ยม 1 มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำนักทะเบียนฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร. สิทธิชัย ทัดศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม
เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ สำนักทะเบียนฯ มธ. ศูนย์รังสิต

สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ สำนักทะเบียนฯ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมดูงานได้มีความรู้ความ
เข้าใจระบบงานทะเบียนและการจัดการความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และ
ศึกษาระบบการทำงานร่วมกัน

ภาพเป็นข่าว

สำนักทะเบียนฯ จัด KM_FORUM ครั้งที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : พูดคุยกันด้วยเรื่องข้อบังคับทางการศึกษา มธ. ใน
หัวข้อ “การตรวจสอบวิชาพื้นความรู้” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยได้รับความร่วมมือ
จากเครือข่ายคณะต่างๆ ใน มธ. เป็นอย่างดี รวมทั้งมีแขกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมสังเกตการณ์ อีกด้วย

สานใจสร้างสุข เดือนกันยายน 2553 ประชาคมสำนักทะเบียนฯ ร่วมจัดงาน “จากพี่...ถึงน้อง จากน้อง...ถึงพี่” ใน
โอกาสเกษียณอายุราชการ ของ นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตเลขานุการฯ และเกษียณอายุราชการก่อน
กำหนด ของ นางสาววารดี มีมานัส และ นางนฤมล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้องโถงชั้นล่าง
สำนักทะเบียนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างชื่นมื่น

สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือนกันยายน 2553 มีผู้เกิดดังนี้ วันที่ 2 พี่จุไรภรณ์ วันที่ 10
พี่รุ่งทิพย์ วันที่ 17 พี่สาริยา และวันที่ 24 พี่วิจิตรา และงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.เอกรินทร์
ยลระบิล อดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ ซึ่งเกิดในวันที่ 28 กันยายน มาร่วมเป่าเค้กวันเกิดเพิ่ม
สีสันให้กับงาน ขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดเดือนนี้ มีความสุข คิดสิ่งใดสมความปรารถนา รวยแล้ว
รวยอีกจ้า
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หมายเลขติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์รังสิต (เริ่มใช้วันที่ 11 ตุลาคม 2553)
เลขหมายโทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อด้วยเลขหมายภายใน 4 ตัว
เลขหมายโทรศัพท์ 0-2986-9086 ต่อด้วยเลขหมายภายใน 3 ตัว
เลขหมายโทรสาร 0-2564-4549
ลำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

2

นางดวงรัตน์        เอนกเวียง

หน้าเคาน์เตอร์
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
1 นางกาญจนา       โพบุญเรือง
2 นางนุชนาท         สุทธิปัญญา
3 น.ส.สุภาวดี         ฮ่มป่า
4 น.ส. ศุภลักษณ์     พีเค
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ
1 น.ส.สุวดี            เมฆา
2 น.ส.จินตนา         รักการดี
3 น.ส.จุไรภรณ์       กองลำเจียก
4 นายกฤษณะ        สุทธิกุล
5 นายวินัย            ตันธิกุล
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
1 นางลักขณา        โกเมนเอก
2 นายสุนทร          แก้วไชย
3 นางณัทภัทร        เจริญไชย
4 น.ส.ชูศรี            พร้อมเพรียง
5 นางอัศณี           ทองเต็ม
6 นางจุฑามาศ       เวศวิทย์
7 น.ส.ศศิมา          ร่วมพุ่ม
8 นางบังอร          เย็นเป็นสุข
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
1 นางศรีสุรางค์      จันทรสมบัติ
2 นางธัญพรรณ      สิงห์อาษา
3 นางกรกนก         ประภาสโสภณ
4 นางสุภาวดี         คำม่วง

เลขหมายโทรศัพท์
4 ตัว
3 ตัว
1660
110

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนฯ 1633
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8

125

1600-2

หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
นักวิชาการศึกษา

1603
1604
1605
1606

120

หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศึกษา 7
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 5
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 5
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5

1607
1609
1610
1611
1612

150,152

หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา  5
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 6
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5

1619
1608
1617
1621
1622
1623
1624
1625

140

หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 6

1613
1614
1615
1616

130

จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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5 นางผกาพันธ์       โสดามุข
6 น.ส.ณัฐนันท์        ทิมรอด
7 นางจันทร์เพ็ญ     สำราญ
ฝ่ายประมวลข้อมูล
1

นางอังคณา เวศาขวรินธ์

2 น.ส.บุญจิรา        ภู่เงิน
3 น.ส.รุ่งทิพย์        รุ่งวิวัฒนกูล
4 นางวิมล            สุทธิกุล
5 น.ส.สุภารัตน์       ลิจุติภูมิ
6 นายจตุรงค์         เสาน้อย
7 นายอภิมุข          สวรรค์ประธาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1

นางดวงรัตน์        เอนกเวียง

2 นางพันธ์ประภา    พงศ์สวัสดิ์
3 นายสมภาค         อุ่นจิต
4 นายก่อเกียรติ      พรหมขจร
5 นางหิรัณ ยา        หนูสาท
6 นางชนานาถ        เค้าชาติชาย
7 นางดารัตน์         เกตุสะอาด
8 น.ส.ทองยุ่น        มธุรส
9 น.ส.ขวัญกมล      ใจเอื้อ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
1 น.ส.สาริยา         นวมจิต
2 น.ส.ดวงพร         โสติถิมานนท์
3 นายปฐมพงษ์       พุ่มพฤกษ์
4 นายกฤตวัฒน์       โกมลวรวิทยา
5 น.ส.ธีรารัตน์        สุทธิพงศ์
6
น.ส. คณิตา        ซองศิริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5

1617
1618
1620

หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญ
การ 8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 8
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1626

160

1627
1628
1629
1630
1631
1632

รักษาการตำแหน่งเลขานุการสำนักทะเบียนฯ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 8
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่
นักวิชาการพัสดุ 6
นักวิชาการเงินและบัญชี 5
นักวิชาการเงินและบัญชี 5
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1652

หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1645
1646
1647
1648
1649
1654

1634
1636
1637
1638
1641
1642
1643
1644
111

“มีอะไรก็แวะมา...หาเราสำนักทะเบียน”
ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ, นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล,
นางดวงรัตน์ เอนกเวียง, นางอังคณา เวศาขวรินธ์, นางลักขณา โกเมนเอก, นางสาวสุวดี เมฆา,
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ, นางกาญจนา โพบุญเรือง, นางสาวสาริยา นวมจิต
กองบรรณาธิการ : นางสาวคณิตา ซองศิริ, นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ (บก.)
พิมพ์ที่ จดหมายข่
:
ว หจก.นิติธรรมการพิมพ์ โทร. 0-2449-2525, 08-1309-5215
 สำนักทะเบียานและประมวลผล

