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M
Modern


บริหารจัดการทันสมัย
ประสิทธิภาพเทียบเทาสากล

เพื่อกาวไปสูการสํานักทะเบียนฯ ตนแบบ ตามปณิธานที่ตั้งไว ในปการศึกษา 2557
สํานักทะเบียนฯ ไดพัฒนาการดําเนินงานทุกมิติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ MASS
ประชาคมสํานักทะเบียนฯ จึงเปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คามากทีส่ ดุ ทีใ่ ชความรู ประสบการณ และ
ทักษะที่มีอยูในตัวบุคลากร สรางสรรคใหเกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพผนวกกับ
การนําแนวคิดตางๆ มาใชในการปฏิบตั งิ าน ทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการทีด่ รี วมถึงการนํา
ประโยชนของเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการบริการทางการศึกษา จึงทําใหเกิด
นวัตกรรมมากมาย
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Accuracy


ระบบงานมีมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มความถูกตองงานทะเบียน

งานบริการทางการศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวล ไดมกี ารพัฒนามาอยางตอเนือ่ ง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ และชวยลดขั้นตอนการทํางาน ใหเกิดความถูกตอง
ของเอกสารสําคัญ โดยมีวิธีการบริหารจัดการใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการ
พัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพและสามารถสงตองานบริการแกผูใช
บริการไดอยางรวดเร็ว โดยการจัดทําฟอรม สนง.กพ.5 สําเร็จรูป
รายละเอียดดังนี้
❶

❷

❸

❹

❶ ระบุรายละเอียด ปทคี่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา และขอความการรับรองระยะเวลา
ทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษาไว ตามหลักการ และสูตรการคํานวณปทคี่ าดวาจะจบ
❷ เมื่อนักศึกษามาขอใชบริการเจาหนาที่จะสงแบบฟอรมสําเร็จรูปใหนักศึกษา
กรอกขอมูล จากนั้นเจาหนาที่ทําการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
❸ ประทับลายเซ็นของผูลงนาม และตราธรรมจักร
❹ เมื่อเอกสารเสร็จสมบูรณแลวก็สามารถจายใหผูรับบริการไดทันที
กระบวนการทํ า งานวิ ธี ใ หม ทํ า ให เ กิ ด ความถู ก ต อ งของการรั บ รองสถานภาพทาง
การศึกษาของนักศึกษาที่ตรงตามฐานขอมูล อีกทั้งผูใชบริการสามารถรับเอกสารไดทันทีมี
ความสะดวก รวดเร็ว
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Smart


งานบริการทางการศึกษา
รูปแบบ Self-Service

สํานักทะเบียนฯ มีการพัฒนาชองทางการใหบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชบริการ โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอํานวยความสะดวก ใหแก
ผูใชบริการ กลุมนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ คณะตางๆ เนนการใหบริการแบบออนไลน
ที่สามารถศึกษาขอมูลตางๆ ไดตลอด 24 ชั่วโมงผานชองทางออนไลน ซึ่งทําใหผูใชบริการ
เขาถึงบริการไดอยาง สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบบริการแบบ Self-Service

Self – Service
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Smile


มีความสุขใสใจ ใหบริการตลอดเวลา
สําหรับผูรับบริการทุกกลุม

เปนทีพ่ ดู ถึงกันอยางมากเลยทีเดียว สําหรับ สถานี NuREG Thammasat ชองทางการ
ประชาสัมพันธงานบริการทางการศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวลผล ทีส่ ามารถใหผรู บั
บริการเขาถึงและทําความเขาใจเกีย่ วกับงานบริการตางๆ โดยนําแนวคิดจากการจัดการความรู
มาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงความรู
เกี่ยวกับกระบวนการทํางาน และการบริการดานงานทะเบียนเกี่ยวกับบริการทางการศึกษา
จากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ แลวนํามาเรียบเรียง ตีความใหมในมุมมองนักศึกษาผูใชบริการ
และถายทอดความรูนั้นในรูปแบบ Animation เพื่อสื่อสารใหนักศึกษาเขาใจ โดยสรางสถานี
ใหความรูและบริการใน YouTube ชื่อ “NuREG Thammasat” เปนสื่อในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ที่ผูใชบริการสามารถเขาไปศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา
Self-Service นักศึกษาสามารถศึกษาขอมูล ความรู ไดดว ยตนเองผานคลิปวีดโี อชุดตางๆ เชน
การจดทะเบียนทางการศึกษา ทําความรูจ กั กับวิชาโควตา วิธกี ารตรวจสอบเกรด แนะนําเกีย่ วกับ
บริการรูปแบบ Self-Service เพื่อใหบริการตลอดเวลาสําหรับผูรับบริการทุกกลุม

ฉบับที่

เช น เคย... ฉบั บ ส ง ท า ยป ง บประมาณ
2557 เราประมวลผลงานบริการเดนๆ มาตี
พิมพอีกครั้ง บางบริการไดบริการมาแลวระยะ
หนึ่ง เปนอยางไรกันบางคะ อยากใหพัฒนา
อะไรบาง บอกมาไดเลยคะ สนท. มีชองทาง
การติดตอหลากหลายชองทางมาก ไมวาจะเปน
Website Facebook YouTube หรือ จะมาคุย
กับเราก็ไดคะ ยินดีเสมอ “มีอะไรก็แวะมา...
หาเราสํานักทะเบียน” นะคะ

www.reg.tu.ac.th

NuREG Thammasat

Registrar.TU

69

และในชวงเวลาเดียวกัน สนท. มีกิจกรรม
สําคัญทุกปการศึกษา คือ การรับตรวจคุณภาพ
ภายใน (QA) ประจําปการศึกษา 2556 ในวัน
ที่ 11 กันยายนที่ผานมา... จากกราฟจะเห็นวา
สนท. เราพยายามที่จะพัฒนางานบริการอยาง
ตอเนื่อง มีนวัตกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมาย แต
ดวยความเปนงานทะเบียน ทุกมหาวิทยาลัย
จะเจอโจทยสําคัญในเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ อันนี้ยอมรับเลยคะ วาเปนโจทยที่
ยากมาก.. เพราะงาน สนท. สวนใหญไมไดจบ
ที่ สนท. เพียงหนวยงานเดียว แทบทุกงานตอง
ประสานงานตอ ทัง้ หนวยงานภายในธรรมศาสตร
เอง และหนวยงานภายนอก เชน การทําบัตร
นั ก ศึ ก ษาใหม ระยะเวลาส ว นใหญ จ ะเป น
กระบวนการผลิตของธนาคาร แตก็ถือวาเร็ว
ขึ้นกวาเดิมมากนะคะ ธรรมศาสตรเราใชบัตร
นักศึกษาในรูปแบบ Smart Card เพราะฉะนั้น
ใหเวลากับธนาคารบางนะคะ แตในระหวางที่
รอ สนท. เราออกบัตรนักศึกษาชั่วคราวใหใช
แทนไปกอนคะ
สําหรับฉบับหนา จดหมายขาวเราจะมี
อะไรแปลกใหมบาง... โปรดรอชมนะคะ

รับเขาศึกษา มธ.

www.reg.tu.ac.th :NuREG Thammasat Registrar.TU รับเขาศึกษา มธ.
http://km.reg.tu.ac.th/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาใน มธ.
http://registrarnetwork.net/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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สิงหาคม-กันยายน

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 สํานักทะเบียน
และประมวลผล ไดออกบูธประชาสัมพันธงาน
บริการทางการศึกษา ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
4

5

2

3

1

2

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2557 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล โดยฝ า ยรั บ เข า ศึ ก ษา ได อ อกบู ธ
ประชาสัมพันธการรับเขาศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร งานนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา มหาราชินนี าถ มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง

3

1

4

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเดินทาง
ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานทะเบียนและสถิติ
นิสิต ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
1

2

3

4

5

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนกันยายน 2557 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ ของ สํานักทะเบียนฯ
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ

Inside >> สํ า หรั บ ฉบั บ นี้ เ ราขอมาจั บ ถู ก และขอชื่ น ชม ความร ว มมื อ ร ว มใจของชาว

สํานักทะเบียนฯ ทุกทานที่ชวยกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการในวันที่ 12-13
สิงหาคม 2557 ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี

outside >> พวกเราชาวสํานักทะเบียนฯ ตองขอขอบคุณ เจาหนาที่และบุคลากรจาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (AIS) ที่จัดกิจกรรม
ออกบูธ ประชาสัมพันธงานบริการทางการศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ณ
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

ฉบับที่

ตุลาคม

Activity On Reg_TU

อาทิตย

จันทร

5

69

อังคาร

6

พุธ

7

1

ประกาศรายวิชา
ขอโควตา

8

พฤหัสบดี

2
9

ศุกร

3

เสาร

4

10

11

นักศึกษาติดตอ คณะเจาของวิชาขอโควตาวิชา

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารตอยูตลอด
สําหรับคําถามในชวงนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่ม-ลาชาสําหรับ
นักศึกษา ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามฮิตๆ มาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ผมไมสามารถจดทะเบียนชวงเพิ่ม-ถอน วิชา JC318 ได เนื่องจาก
ในระบบขึ้นวา “ไมพบโควตารายวิชา หรือโควตาเต็มแลว” แตผมขออาจารย
ผูสอนแอดเพิ่มไดแลวนะครับ ควรทําอยางไรครับ
» พีน่ เู ร็กตอบ : เนือ่ งจาก วิชา JC318 เปนวิชาทีต่ อ งขอโควตา เมือ่ นักศึกษาขอโควตา
กับอาจารยผูสอนแลว ทางอาจารยผูสอนตองสงรายชื่อใหเจาหนาที่ของคณะ โดย
คณะจะตองทําการบันทึกสงรายชื่อของนักศึกษามาใหทางสํานักทะเบียนฯ เพื่อทําการ
บันทึกชื่อของนักศึกษาเขาไปในรายวิชานั้น นักศึกษาจึงจะสามารถจดทะเบียนไดครับ
มีขั้นตอนดังนีเลยครั
้
บ......

ว�ธีแก ไข
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