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ถูกตอง แมนยํา
A-1 Corrective Action
A-2 Preventive Action
A-3 Improvement

Smart

Smile

สะดวก รวดเร็ว
S1-1 TU Society for life
S1-2 TU Society for student
S1-3 TU Society for
international student
S1-4 TU Society for alumni
S1-5 TU Society for staff

ใสใจ เต็มใจ
Smile REG
Smile Together
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ในโอกาสครบรอบ 35 ป ของการกอตัง้ สํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษานั้น ผูบริหารพรอมทั้งบุคลากรทุกคน
ลวนแตมงุ มัน่ พัฒนางานบริการศึกษาใหมมี าตรฐาน เพือ่
ใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและตอบรับกับเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และใหเขากับไลฟสไตล
การใชชวี ติ ของนักศึกษาหรือกลุม ผูร บั บริการในปจจุบนั
ในป ก ารศึ ก ษาที่ ผ  า นมา สํ า นั ก งานทะเบี ย น
นักศึกษา มีการดําเนินการพัฒนา และปรับเปลี่ยนการ
ใหบริการตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานหลากหลาย
ดาน เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร า งการบริ ห ารหน ว ยงานตามนโยบายของ
(รองศาสตราจารย ดร. ธีร เจียศิริพงษกุล)
มหาวิทยาลัย อาทิ การบริการดานเอกสารการศึกษา
ผูอํานวยการ
และบริการหนาเคานเตอรสาํ นักงานทะเบียนฯ ไดมกี าร
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
พั ฒ นาระบบคิ ว ซึ่ ง เป น ระบบคิ ว แบบไร ก ระดาษ
แทนการเรียกคิวแบบเดิม นอกจากนี้ในดานของบุคลากรผูปฏิบัติงานเอง ก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาดวยเชนกัน
ทั้งดานการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของหนวยงาน การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการ
ทํางานได และการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศของบุคลากรในหนวยงาน
นอกจากนี้ เรายังคงเดินหนาในการพัฒนาการใหบริการทางดานการศึกษา ดวยการพัฒนาระบบการสงเกรด
เพือ่ ลดระยะเวลาการประกาศเกรด รวมถึงแอปพลิเคชันสําหรับบริการตางๆ เพือ่ อํานวยความสะดวกใหแกผรู บั บริการ
ทุกกลุมอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนแอปพลิเคชันการจดทะเบียนออนไลนผานสมารทโฟน TU REG Application และ
TUPicNow Application แอปพลิเคชันสําหรับผูจ บการศึกษา ทีส่ ามารถถายภาพชุดครุยและสงใหสาํ นักงานทะเบียนฯ
ไดทันที ทั้งนี้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงาน และการใหบริการของสํานักงานทะเบียนฯ ในทุกดานเปนไปตามคานิยมของ
องคกร "มุงมั่นทํางาน บริการเปนเลิศ" เพื่อกาวไปสูการเปนองคกรตนแบบทางดานงานทะเบียนนักศึกษาในระดับ
ประเทศตอไปในอนาคต
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สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2559 โดยไดรับความรวมมือจาก
ผศ. อมรณัฏฐ ทับเปย รองผูอํานวยการฝายวางแผน
และบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากร สํานักงาน
ทะเบียนฯ ทุกคน ทําใหงานประสบความสําเร็จและ
ลุลวงไปไดดวยดี

ภาพ reviews
กิจกรรม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร และหนวยรับเขาศึกษา
พรอมดวยงานทะเบียนนักศึกษา ทาพระจันทร ไดรว มดําเนินการจัดอบรม
ชี้ เ เจงระบบรั บ สมั ค รคั ดเลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียน
รวมสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสํารวจฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุป
ผลการสํารวจและเพื่อพิจารณาบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในโครงการ
ธรรมศาสตรชางเผือก ประจําปการศึกษา 2561 (พื้นที่ 38 จังหวัด) พรอมปญหา
อุปสรรค และขอเสนอเเนะเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสํารวจ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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TU
Reg

โหลดกันรึยัง App

TU Reg

ชองทางใหมสําหรับการจดทะเบียนรายวิชา
กับ “TU Reg” แอปพลิเคชันที่จะทําใหนองๆ
จดทะเบียนรายวิชาไดสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น....
โหลดเลย TU Reg เฉพาะ

เทานั้น
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นองถาม :
ผมจดทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 2 /2560
ไปเรียบรอยแลว แต
ลืมชําระเงินตามปฏิท
ินที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ตองดําเนินการทําอยา
งไร
บางครับ

คําถาม

ที่พบบอย

จดทะเบียนรายวิช
พี่นูเร็กตอบ :
าเเลว...
เเตยังไมไดชําระเงิน
ทําไงดี !!!
นองๆ นักศึกษา ที่จ
ดทะเบียนรายวิชา ภ
าคเรียนที่ 2 เรียบรอ
แตชําระเงินออนไล
น หรือพิมพใบเเจง
ยเเลว
ห
น
ี้ไปชําระเงินที่ธนาค
ในวันท่ี 27-28 พ.ย
ารไมทัน
. 60 ที่ผานมา...ราย
วิชาที่ทําการจดทะเบ
หนานี้ จะถูกลบออก
ียนไปกอน
จากระเบียนทั้งหมด
และจะตอ งดาํ เนนิ ก
ารตดิ ตอ คณะเจา ขอ
งวชิ า ทตี่ อ งทาํ การข
ใหมท งั้ หมด เเละเตร
อโควตา
ยี มจดทะเบยี นรายว
ช
ิ
า
ใหม ในชว งของการจ
ลาชา, เพิ่ม-ถอนราย
ดทะเบยี น
วิชา วันที่ 16-19 ม
.ค. 61 พรอมชําระเง
ผานทาง www.reg.t
ินออนไลน
u.ac.th หรือ TU R
EG Application น
ะครับ
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