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2-3 กันยายน 2554 สนท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ณ อิมภู ฮิลล์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สนท. ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ

อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้ เพราะเสียสละเวลา และแรงกาย แรงใจ ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประ
เมินผลการปฏิบัติงาน” งานนี้เพื่อ สนท. จริง ๆ ครับ พวกเขาก็คือ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สนท. (QA
ชุดที่1) และคุณประชา พฤกษาชื่น วิทยากรคนเก่งของเรา ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Outside » ขอขอบพระคุณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน และเยี่ยมชม สนท.ของเรา โดยงานนี้ พร้อมใจกันมากว่า 40 คน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน แถมยังใจดี มีของมาฝากสำหรับ พี่น้องประชาคม สนท. ของเราทุกคนอีกด้วย ขอบคุณ
มาก ๆ ครับ
Dragonfly ขอเดินหน้า ตามล่าจับถูกต่อไป หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่ คงจะได้พบกับเราใน Catch Them Being Good ใน
ฉบับต่อไปเป็นแน่แท้ !
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1 กันยายน 2554 สนท. รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. ศูนย์รังสิต
1-2 กันยายน 2554 สนท. โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา เข้าร่วมงาน TU Open House 2011 “สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว" สิ่งแวดล้อมดี สู่การศึกษาที่ดี ที่นี่ “ธรรมศาสตร์” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคาร
ยิมเนเซียม 1) มธ. ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ สนท. เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา ของ มธ. ปีการศึกษา
2555 ไว้อย่างครบถ้วน มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า 13,000 คน

22 สิงหาคม 2554 สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม ประชาคม สนท. มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้ วันที่ 9 คุณกฤษณะ วันที่ 14 คุณก่อเกียรติ
วันที่ 15 คุณอัศณี วันที่ 18 คุณกรกนก และวันที่ 31 คุณวิลาภรณ์ ขอให้มีความสุขมาก ๆ อย่าเจ็บอย่าจน นะครับ

Talk

of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ

» นองถาม : ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม จะสามารถขอไดที่ไหน และติดตอที่ใครครับ
» พี่แมงปอตอบ : ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
(สปข.) ด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ สำหรับศูนย์รังสิต ณ อาคารวิทยบริการ หรือ ห้อง SC2035 อาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร์ สำหรับท่าพระจันทร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1183 /
1954 / 5003 ท่าพระจันทร์ และห้อง TU-Edutainment คณะศิลปะศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-3333 ต่อ 3406 / 3409
ปล. สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ใชเปน Password คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ
บริการการศึกษาของ สนท. เชน การจดทะเบียนฯ ตรวจสอบผลการศึกษา ตารางสอน – ตารางสอบ และอื่นๆ ครับ
» นองถาม : ในการเบิกคาเทอม ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย สำหรับ
คาใชจา ยในการจดทะเบียนฯ เพือ่ แนบไปกับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ จะสามารถขอรับไดทไี่ หนคะ
» พี่แมงปอตอบ : สำหรับหลักฐานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในทุกระดับชั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป Download ได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อเรื่องน่ารู้ / ระเบียบมธ. ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียม จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ สนท. ประทับตรามหาวิทยาลัย รับรองให้ครับ
ปิดท้าย ขอฝากจดหมายข่าว สนท. MASS News ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลาย รวดเร็วฉับไวต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ Mass News ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด รับรอง
เลยว่าจะได้รับสาระความรู้ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
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“ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ
ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ”
คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว แต่อดไม่ได้ค่ะ กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ และ
ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว จริงมั้ยค่ะ?..
กลับมาเข้าเรื่องกัน... ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส “การเปิดประตูสู่อาเซียน” คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน เมื่อครั้ง
นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน กับประเด็นร้อนๆ ที่ว่า ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง สนท. หรือ มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวอย่างไร กระทบมากน้อยขนาดไหน ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร ติดตามอ่านได้ที่ หน้าข่าว Modern ค่ะ
ในส่วน Accuracy จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร
นักศึกษา (ใบที่ 2) ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ Smart เสมอ... ส่วนของ Smile
ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อให้การบริการที่ดี เพราะเราเชื่อว่า “ถ้าผู้ให้
บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”
เกื อ บลื ม เรื่ อ งสำคั ญ อี ก เรื่ อ งค่ ะ ... สนท. รั ง สิ ต จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง จุ ด บริ ก าร
ส่วนหน้า ภายใต้โครงการ “REG Buffet” เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีสีสัน และเป็น
กันเองมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบ “Easy Friendly & Smile” งานนี้ต้องใช้เวลาปรับปรุง
พอประมาณ คงไม่เกิน 2 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน นี้แน่นอน แต่น้องๆ นักศึกษา
ไม่ต้องห่วงนะคะ เราจะจัดเตรียมจุดบริการชั่วคราวไว้บริการน้องๆ เช่นเดิมค่ะ สุดท้าย
ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง และอาจารย์ธนากร ตาระกา ผู้ออกแบบ มากๆ ค่ะ.... ส่วนจุดบริการโฉม
ใหม่จะหน้าตาอย่างไร อดใจรอค่ะ
หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณหน้า เราจะมี
ทิศทางการพัฒนาเช่นไร ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท์ 081-488-8242 พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศเลื่อนกำหนด
วันรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54
ชำระเงินคาสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบขอเขียนเปน
วันที่ 12 ต.ค. 54
Next »

Inside » ฉบับนี้ขอชื่นชม ฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่เป็นตัวแทน สนท. เข้าร่วม
งาน Open House 2011 โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา
เกณฑ์การรับสมัคร รวมทั้ง สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา และการแสดงความสามารถของ น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ สนท. เป็นจำนวนมาก
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7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดตอคณะเจาของวิชาขอทราบ
งดรับ-รับเพิ่ม
โควตารอบ2 (ถามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 www.reg.tu.ac.th

Modern

สัมภาษณพิเศษ ผอ.สนท.
กับการเปลี่ยนชวงเวลา
การเปดเทอม ไปสูสากล

Accuracy

กวาจะมาเปนปริญญาบัตร ! ภาค 2

Smart

อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ
ทำบัตรนักศึกษา

Smile

สิ้นปงบประมาณ 2554
มีอะไรในปงบประมาณ 2555 โดย บก.

M

A

 สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. :

 กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร ! ภาค 2

odern

เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

ถือเป็นประเด็นทีก่ ำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ในช่วงนี้ ในวงการศึกษาเลยครับกับกระแสข่าวจาก
ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “เปิดเทอม” เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ ความคิดเห็นของ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผอ. สนท. ของเรา ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดย
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เกีย่ วกับประเด็นการเลือ่ นเปิดเทอมจากเดือนมิถนุ ายนไปเป็นเดือนกันยายน
โดยมีประเด็นทีน่ า่ สนใจดังนี 
้
นักศึกษา : ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การเปลีย่ นเวลาเปิดเทอมจากช่วงเดือนมิถนุ ายนไปเป็นช่วงเดือนกันยายนเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กลุม่ ประเทศอาเซียน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับประเทศ ในกลุม่ อาเซียนแต่ละประเทศ ไม่ได้มเี วลาเปิดเทอมทีส่ อดคล้องกันมากนัก ซึง่ ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เองก็ยงั ไม่ได้มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจน หากมองเรือ่ งการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของประเทศไทย เพือ่ ประโยชน์ของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแล้ว ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี้ ถ้าตั้งคำถามว่า 

นักศึกษาของเราอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นกับประเทศในกลุม่ อาเซียนหรือไม่ เช่น คุณอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่
อินโดนีเซียหรือไม่ หรือในทางกลับกัน ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม่ หรือมองในเรื่องของ 

นักศึกษาของเราอยากทีจ่ ะเข้าไปทำงานในประเทศกลุม่ อาเซียนหรือไม่ ผมคิดว่าเรายังไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับรายละเอียด การศึกษาหรือการ
ทำงานในประเทศเหล่านีม้ ากพอ อย่างไรก็ดคี งต้องรอให้ทปี่ ระชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรียกประชุมมหาวิทยาลัยต่างๆ และมีมติออกมาให้
ชัดกว่านีค้ รับ 
นักศึกษา : ถ้าต้องปรับ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มคี วามพร้อมแค่ไหนในการปรับใช้เวลาการเปิดเทอมใหม่ 
อ.วีรวัฒน์ : มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ เพราะเป็นการเลือ่ นเวลาไปข้างหน้า จากมิถนุ ายน เป็น สิงหาคม เพียงแต่นกั ศึกษาจะว่าง
ในช่วงทีต่ อ้ งรอเปิดเทอมเท่านัน้ แต่อย่างไรคงต้องมาคุยกันให้ชดั เจนถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
นักศึกษา : การเลือ่ นการเปิดเทอมส่งผลกระทบกับปฏิทนิ การศึกษาทีว่ างแผนไว้ลว่ งหน้ามากน้อยแค่ไหน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับปฏิทนิ การศึกษา คงจะไม่ได้กระทบมาก เราเพียงแค่ยกกิจกรรมต่างๆ ไปทัง้ ส่วน และขยับเวลาเท่านัน้ เพียงแค่
เลือ่ นเวลาขยับไป เพราะมันเป็นการเลือ่ นไปข้างหน้า ไม่ได้เลือ่ นขยับเข้ามา ซึง่ ตรงนีค้ วรมีการหารือในวงการการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐม
มัธยม และมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากตารางเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเรียนการสอน และการสอบ มันจะต้องสอดคล้องกัน ปรับระยะ
เวลาไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบการศึกษา 
นักศึกษา : ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือไม่ 
อ.วีรวัฒน์ : ไม่กระทบครับ เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และหากมีการเริ่ม
เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 และเริม่ เปิดเทอมเดือนสิงหาคม หมายความว่าการรับเข้าได้เสร็จสิน้ ไปแล้ว เพียงแต่นกั ศึกษาจะ
ว่าง และต้องรอเวลาถึง 2 เดือนในการเปิดเทอมครับ
นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความคิดเห็นของท่านผูอ้ ำนวยการ สนท. ทีม่ องว่าการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน คงต้องติดตามความ
คืบหน้าต่อไป ว่าจะมีความชัดเจนไปในทิศทางใด คอลัมน์ Modern จะไปเจาะลึกข้อมูลมาฝากท่านผูอ้ า่ นทุกคนอย่างแน่นอนครับ
ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th
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จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร
คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกันบ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่า
งานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย
จัดพิมพ์ปริญญาบัตรเรียงตามลำดับการเข้ารับปริญญา
 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
 เสนอลงนามปริญญาบัตร
 ติดเหรียญธรรมจักร
 เข้าปกปริญญาบัตร ประกอบด้วย ปริญญาบัตร ใบแปลปริญญาบัตร
นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการผลิตปริญญาบัตร คือ ข้อมูลของปริญญาบัตรจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ มีความผิดพลาด
เป็น 0% ซึง่ มีฝา่ ยทีร่ บั หน้าทีส่ ำคัญในกระบวนการผลิตปริญญาบัตรข้างต้น ดังนี 
้
1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกีย่ วกับ
การอนุมตั ปิ ริญญา จำแนกตามระดับการศึกษาคณะ/สาขาวิชา ชือ่ ปริญญาตามหลักสูตร และวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
2. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับชื่อ-สกุลของนักศึกษาที่
เสนอขออนุมตั ปิ ริญญา ซึง่ นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเมือ่ แจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตปริญญาบัตร โดยใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ดำเนินการบันทึกสถานะสำเร็จการศึกษา ซึง่ เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกับทีใ่ ช้ในการผลิตหลักฐานการสำเร็จการศึกษาอืน่ ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  ตรวจสอบรายชื่อ และคณะ/สาขาวิชาที่จัดพิมพ์จากฐานข้อมูลนักศึกษากับรายชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ปิ ริญญาอีกครัง้ หนึง่   เพือ่ ใช้ในการจัดเรียงลำดับรายชือ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทำให้ขอ้ มูลถูกต้องและครบถ้วน
จากภารกิจทัง้ หมดขอสรุปเป็นแผนผังกระบวนการดำเนินการผลิตปริญญาบัตร ดังนี้


ผมขอปิ ด ท้ า ยด้ ว ยองค์ ค วามรู้
ที่จำเป็น ของ “กว่าจะมาเป็นปริญญา
บั ต ร” ฝากไว้ ใ ห้ กั บ เครื อ ข่ า ยงาน
ทะเบียนนักศึกษา ทุกคนนะครับ
 หลักเกณฑ์การจัดเรียงลำดับ
รายชือ่ บัณฑิต
 ชื่ อ ปริ ญ ญา หลั ก สู ต ร ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา
 รู ป แบบใบปริ ญ ญาบั ต ร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

S
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mile

 พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง !

 ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !

จากที่ ไ ด้ น ำเสนอ การพั ฒ นาขั้ น ตอนการทำบั ต ร
นักศึกษา ใบที่ 2 ได้เร็วขึน้ จาก 15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห์
เป็ น 10 วันทำการ หรือ 2 สัปดาห์ นั้น สนท. ได้ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์
ทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาให้ มี ค วามสะดวก 

รวดเร็วอยู่เสมอ และในครั้งนี้ แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร
นักศึกษา ยังเท่าเดิม แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้
บริการสะดวกมากขึน้
จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา
(ใบที่2) จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ ธ.กรุงไทยฯ ผลิต

ในปีงบประมาณ 2554 สนท. มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้
MASS Strategy ไม่ ว่ า จะเป็ น Modern พั ฒ นาด้ า นการ
บริการ ชด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการ
ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา ในส่วนของการบริการ
จัดการ ต่อยอดการจัดการความรู้ โดยการจัดทำคู่มือความรู้
2 เรื่อง ได้แก่ การลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์ นอกจากนี้
ยังจัดทำ e-learning เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ   Accuracy เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล
ทางการศึ ก ษา มี ก ารทบทวนกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน 

และกำหนดขั้ น ตอนให้ ถู ก  กฎ  ระเบี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การตรวจสอบและอนุมัติ
ปริญญา การตรวจสอบคุณวุฒิ การได้รับเกียรตินิยม และ
การได้ รั บ ทุ น ภู มิ พ ล เป็ น ต้ น   และนำเสนอผ่ า นสื่ อ เช่ น
จดหมายข่าว 
Smart มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
มากขึ้น เช่น ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ ให้กับ
หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เช่น การลดรอบการส่งผลการศึกษา การลด
รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่2) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อการนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

บั ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งส่ ง มาที่ สนท. จากนั้ น นั ก ศึ ก ษา
จะมารั บ ที่ สนท. และจึ ง ไปรั บ รหั ส pin code 4 หลั ก ที่ 

ธ.กรุงไทยฯ อีก ดังนั้น กระบวนการใหม่ จึงได้ปรับให้ เมื่อ    
ธ.กรุงไทยฯ ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งมาที่ สนท.
สามารถให้ นั ก ศึ ก ษาไปรั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั บ รหั ส
pincode 4 หลัก ได้ทันที ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น
ขณะเดียวกับ สนท. ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง
ด้วย สำหรับการปรับปรุงกระบวนการในครั้ง ต้องขอชมเชย
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ที่มีการวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงาน และพัฒนาอยู่เสมอครับ

Smile สนท.ยึ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง จึ ง มี ก าร
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลการมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่
สนท. ปี 2 ทั้ ง สุ ข ภาพกายจั ด กิ จ กรรมออกกำลั ง กายใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แอร์ราบิค และฮูล่าฮุบ ส่วยสุขภาพใจ 

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และ
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมไป
ถึงโครงการสานใจสร้างสุข ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย
มากขึ้น เช่น จดหมายข่าว และ Facebook 
ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะสำเร็จเลยไม่ได้
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากบุคลากร สนท. ทุกท่าน
ที่มีหัวใจเดียวกัน นั่นก็คือ หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ และ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สนท.
ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ 2554 บางโครงการเป็น
โครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น และอีกภารกิจ
ที่จะลืมเสียไม่ได้ นั่นคือ การประกันคุณภาพ (QA) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของพวกเราชาว สนท. ทุกคนจะต้องร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป สำหรับ ในปีงบประมาณ
2555 จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ใน
ฉบับหน้าครับ
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 สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. :
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เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

ถือเป็นประเด็นทีก่ ำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ในช่วงนี้ ในวงการศึกษาเลยครับกับกระแสข่าวจาก
ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “เปิดเทอม” เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ ความคิดเห็นของ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผอ. สนท. ของเรา ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดย
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เกีย่ วกับประเด็นการเลือ่ นเปิดเทอมจากเดือนมิถนุ ายนไปเป็นเดือนกันยายน
โดยมีประเด็นทีน่ า่ สนใจดังนี 
้
นักศึกษา : ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การเปลีย่ นเวลาเปิดเทอมจากช่วงเดือนมิถนุ ายนไปเป็นช่วงเดือนกันยายนเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กลุม่ ประเทศอาเซียน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับประเทศ ในกลุม่ อาเซียนแต่ละประเทศ ไม่ได้มเี วลาเปิดเทอมทีส่ อดคล้องกันมากนัก ซึง่ ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เองก็ยงั ไม่ได้มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจน หากมองเรือ่ งการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของประเทศไทย เพือ่ ประโยชน์ของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแล้ว ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี้ ถ้าตั้งคำถามว่า 

นักศึกษาของเราอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นกับประเทศในกลุม่ อาเซียนหรือไม่ เช่น คุณอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่
อินโดนีเซียหรือไม่ หรือในทางกลับกัน ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม่ หรือมองในเรื่องของ 

นักศึกษาของเราอยากทีจ่ ะเข้าไปทำงานในประเทศกลุม่ อาเซียนหรือไม่ ผมคิดว่าเรายังไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับรายละเอียด การศึกษาหรือการ
ทำงานในประเทศเหล่านีม้ ากพอ อย่างไรก็ดคี งต้องรอให้ทปี่ ระชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรียกประชุมมหาวิทยาลัยต่างๆ และมีมติออกมาให้
ชัดกว่านีค้ รับ 
นักศึกษา : ถ้าต้องปรับ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มคี วามพร้อมแค่ไหนในการปรับใช้เวลาการเปิดเทอมใหม่ 
อ.วีรวัฒน์ : มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ เพราะเป็นการเลือ่ นเวลาไปข้างหน้า จากมิถนุ ายน เป็น สิงหาคม เพียงแต่นกั ศึกษาจะว่าง
ในช่วงทีต่ อ้ งรอเปิดเทอมเท่านัน้ แต่อย่างไรคงต้องมาคุยกันให้ชดั เจนถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
นักศึกษา : การเลือ่ นการเปิดเทอมส่งผลกระทบกับปฏิทนิ การศึกษาทีว่ างแผนไว้ลว่ งหน้ามากน้อยแค่ไหน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับปฏิทนิ การศึกษา คงจะไม่ได้กระทบมาก เราเพียงแค่ยกกิจกรรมต่างๆ ไปทัง้ ส่วน และขยับเวลาเท่านัน้ เพียงแค่
เลือ่ นเวลาขยับไป เพราะมันเป็นการเลือ่ นไปข้างหน้า ไม่ได้เลือ่ นขยับเข้ามา ซึง่ ตรงนีค้ วรมีการหารือในวงการการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐม
มัธยม และมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากตารางเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเรียนการสอน และการสอบ มันจะต้องสอดคล้องกัน ปรับระยะ
เวลาไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบการศึกษา 
นักศึกษา : ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือไม่ 
อ.วีรวัฒน์ : ไม่กระทบครับ เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และหากมีการเริ่ม
เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 และเริม่ เปิดเทอมเดือนสิงหาคม หมายความว่าการรับเข้าได้เสร็จสิน้ ไปแล้ว เพียงแต่นกั ศึกษาจะ
ว่าง และต้องรอเวลาถึง 2 เดือนในการเปิดเทอมครับ
นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความคิดเห็นของท่านผูอ้ ำนวยการ สนท. ทีม่ องว่าการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน คงต้องติดตามความ
คืบหน้าต่อไป ว่าจะมีความชัดเจนไปในทิศทางใด คอลัมน์ Modern จะไปเจาะลึกข้อมูลมาฝากท่านผูอ้ า่ นทุกคนอย่างแน่นอนครับ
ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th
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จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร
คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกันบ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่า
งานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย
จัดพิมพ์ปริญญาบัตรเรียงตามลำดับการเข้ารับปริญญา
 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
 เสนอลงนามปริญญาบัตร
 ติดเหรียญธรรมจักร
 เข้าปกปริญญาบัตร ประกอบด้วย ปริญญาบัตร ใบแปลปริญญาบัตร
นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการผลิตปริญญาบัตร คือ ข้อมูลของปริญญาบัตรจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ มีความผิดพลาด
เป็น 0% ซึง่ มีฝา่ ยทีร่ บั หน้าทีส่ ำคัญในกระบวนการผลิตปริญญาบัตรข้างต้น ดังนี 
้
1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกีย่ วกับ
การอนุมตั ปิ ริญญา จำแนกตามระดับการศึกษาคณะ/สาขาวิชา ชือ่ ปริญญาตามหลักสูตร และวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
2. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับชื่อ-สกุลของนักศึกษาที่
เสนอขออนุมตั ปิ ริญญา ซึง่ นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเมือ่ แจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตปริญญาบัตร โดยใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ดำเนินการบันทึกสถานะสำเร็จการศึกษา ซึง่ เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกับทีใ่ ช้ในการผลิตหลักฐานการสำเร็จการศึกษาอืน่ ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  ตรวจสอบรายชื่อ และคณะ/สาขาวิชาที่จัดพิมพ์จากฐานข้อมูลนักศึกษากับรายชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ปิ ริญญาอีกครัง้ หนึง่   เพือ่ ใช้ในการจัดเรียงลำดับรายชือ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทำให้ขอ้ มูลถูกต้องและครบถ้วน
จากภารกิจทัง้ หมดขอสรุปเป็นแผนผังกระบวนการดำเนินการผลิตปริญญาบัตร ดังนี้


ผมขอปิ ด ท้ า ยด้ ว ยองค์ ค วามรู้
ที่จำเป็น ของ “กว่าจะมาเป็นปริญญา
บั ต ร” ฝากไว้ ใ ห้ กั บ เครื อ ข่ า ยงาน
ทะเบียนนักศึกษา ทุกคนนะครับ
 หลักเกณฑ์การจัดเรียงลำดับ
รายชือ่ บัณฑิต
 ชื่ อ ปริ ญ ญา หลั ก สู ต ร ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา
 รู ป แบบใบปริ ญ ญาบั ต ร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ
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 พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง !

 ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !

จากที่ ไ ด้ น ำเสนอ การพั ฒ นาขั้ น ตอนการทำบั ต ร
นักศึกษา ใบที่ 2 ได้เร็วขึน้ จาก 15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห์
เป็ น 10 วันทำการ หรือ 2 สัปดาห์ นั้น สนท. ได้ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์
ทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาให้ มี ค วามสะดวก 

รวดเร็วอยู่เสมอ และในครั้งนี้ แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร
นักศึกษา ยังเท่าเดิม แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้
บริการสะดวกมากขึน้
จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา
(ใบที่2) จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ ธ.กรุงไทยฯ ผลิต

ในปีงบประมาณ 2554 สนท. มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้
MASS Strategy ไม่ ว่ า จะเป็ น Modern พั ฒ นาด้ า นการ
บริการ ชด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการ
ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา ในส่วนของการบริการ
จัดการ ต่อยอดการจัดการความรู้ โดยการจัดทำคู่มือความรู้
2 เรื่อง ได้แก่ การลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์ นอกจากนี้
ยังจัดทำ e-learning เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ   Accuracy เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล
ทางการศึ ก ษา มี ก ารทบทวนกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน 

และกำหนดขั้ น ตอนให้ ถู ก  กฎ  ระเบี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การตรวจสอบและอนุมัติ
ปริญญา การตรวจสอบคุณวุฒิ การได้รับเกียรตินิยม และ
การได้ รั บ ทุ น ภู มิ พ ล เป็ น ต้ น   และนำเสนอผ่ า นสื่ อ เช่ น
จดหมายข่าว 
Smart มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
มากขึ้น เช่น ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ ให้กับ
หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เช่น การลดรอบการส่งผลการศึกษา การลด
รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่2) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อการนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

บั ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งส่ ง มาที่ สนท. จากนั้ น นั ก ศึ ก ษา
จะมารั บ ที่ สนท. และจึ ง ไปรั บ รหั ส pin code 4 หลั ก ที่ 

ธ.กรุงไทยฯ อีก ดังนั้น กระบวนการใหม่ จึงได้ปรับให้ เมื่อ    
ธ.กรุงไทยฯ ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งมาที่ สนท.
สามารถให้ นั ก ศึ ก ษาไปรั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั บ รหั ส
pincode 4 หลัก ได้ทันที ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น
ขณะเดียวกับ สนท. ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง
ด้วย สำหรับการปรับปรุงกระบวนการในครั้ง ต้องขอชมเชย
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ที่มีการวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงาน และพัฒนาอยู่เสมอครับ

Smile สนท.ยึ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง จึ ง มี ก าร
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลการมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่
สนท. ปี 2 ทั้ ง สุ ข ภาพกายจั ด กิ จ กรรมออกกำลั ง กายใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แอร์ราบิค และฮูล่าฮุบ ส่วยสุขภาพใจ 

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และ
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมไป
ถึงโครงการสานใจสร้างสุข ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย
มากขึ้น เช่น จดหมายข่าว และ Facebook 
ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะสำเร็จเลยไม่ได้
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากบุคลากร สนท. ทุกท่าน
ที่มีหัวใจเดียวกัน นั่นก็คือ หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ และ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สนท.
ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ 2554 บางโครงการเป็น
โครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น และอีกภารกิจ
ที่จะลืมเสียไม่ได้ นั่นคือ การประกันคุณภาพ (QA) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของพวกเราชาว สนท. ทุกคนจะต้องร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป สำหรับ ในปีงบประมาณ
2555 จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ใน
ฉบับหน้าครับ
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 สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. :

 กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร ! ภาค 2
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เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

ถือเป็นประเด็นทีก่ ำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ในช่วงนี้ ในวงการศึกษาเลยครับกับกระแสข่าวจาก
ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “เปิดเทอม” เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ ความคิดเห็นของ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผอ. สนท. ของเรา ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดย
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เกีย่ วกับประเด็นการเลือ่ นเปิดเทอมจากเดือนมิถนุ ายนไปเป็นเดือนกันยายน
โดยมีประเด็นทีน่ า่ สนใจดังนี 
้
นักศึกษา : ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การเปลีย่ นเวลาเปิดเทอมจากช่วงเดือนมิถนุ ายนไปเป็นช่วงเดือนกันยายนเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กลุม่ ประเทศอาเซียน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับประเทศ ในกลุม่ อาเซียนแต่ละประเทศ ไม่ได้มเี วลาเปิดเทอมทีส่ อดคล้องกันมากนัก ซึง่ ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เองก็ยงั ไม่ได้มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจน หากมองเรือ่ งการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของประเทศไทย เพือ่ ประโยชน์ของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแล้ว ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี้ ถ้าตั้งคำถามว่า 

นักศึกษาของเราอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นกับประเทศในกลุม่ อาเซียนหรือไม่ เช่น คุณอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่
อินโดนีเซียหรือไม่ หรือในทางกลับกัน ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม่ หรือมองในเรื่องของ 

นักศึกษาของเราอยากทีจ่ ะเข้าไปทำงานในประเทศกลุม่ อาเซียนหรือไม่ ผมคิดว่าเรายังไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับรายละเอียด การศึกษาหรือการ
ทำงานในประเทศเหล่านีม้ ากพอ อย่างไรก็ดคี งต้องรอให้ทปี่ ระชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรียกประชุมมหาวิทยาลัยต่างๆ และมีมติออกมาให้
ชัดกว่านีค้ รับ 
นักศึกษา : ถ้าต้องปรับ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มคี วามพร้อมแค่ไหนในการปรับใช้เวลาการเปิดเทอมใหม่ 
อ.วีรวัฒน์ : มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ เพราะเป็นการเลือ่ นเวลาไปข้างหน้า จากมิถนุ ายน เป็น สิงหาคม เพียงแต่นกั ศึกษาจะว่าง
ในช่วงทีต่ อ้ งรอเปิดเทอมเท่านัน้ แต่อย่างไรคงต้องมาคุยกันให้ชดั เจนถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
นักศึกษา : การเลือ่ นการเปิดเทอมส่งผลกระทบกับปฏิทนิ การศึกษาทีว่ างแผนไว้ลว่ งหน้ามากน้อยแค่ไหน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับปฏิทนิ การศึกษา คงจะไม่ได้กระทบมาก เราเพียงแค่ยกกิจกรรมต่างๆ ไปทัง้ ส่วน และขยับเวลาเท่านัน้ เพียงแค่
เลือ่ นเวลาขยับไป เพราะมันเป็นการเลือ่ นไปข้างหน้า ไม่ได้เลือ่ นขยับเข้ามา ซึง่ ตรงนีค้ วรมีการหารือในวงการการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐม
มัธยม และมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากตารางเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเรียนการสอน และการสอบ มันจะต้องสอดคล้องกัน ปรับระยะ
เวลาไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบการศึกษา 
นักศึกษา : ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือไม่ 
อ.วีรวัฒน์ : ไม่กระทบครับ เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และหากมีการเริ่ม
เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 และเริม่ เปิดเทอมเดือนสิงหาคม หมายความว่าการรับเข้าได้เสร็จสิน้ ไปแล้ว เพียงแต่นกั ศึกษาจะ
ว่าง และต้องรอเวลาถึง 2 เดือนในการเปิดเทอมครับ
นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความคิดเห็นของท่านผูอ้ ำนวยการ สนท. ทีม่ องว่าการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน คงต้องติดตามความ
คืบหน้าต่อไป ว่าจะมีความชัดเจนไปในทิศทางใด คอลัมน์ Modern จะไปเจาะลึกข้อมูลมาฝากท่านผูอ้ า่ นทุกคนอย่างแน่นอนครับ
ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th
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จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร
คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกันบ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่า
งานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย
จัดพิมพ์ปริญญาบัตรเรียงตามลำดับการเข้ารับปริญญา
 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
 เสนอลงนามปริญญาบัตร
 ติดเหรียญธรรมจักร
 เข้าปกปริญญาบัตร ประกอบด้วย ปริญญาบัตร ใบแปลปริญญาบัตร
นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการผลิตปริญญาบัตร คือ ข้อมูลของปริญญาบัตรจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ มีความผิดพลาด
เป็น 0% ซึง่ มีฝา่ ยทีร่ บั หน้าทีส่ ำคัญในกระบวนการผลิตปริญญาบัตรข้างต้น ดังนี 
้
1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกีย่ วกับ
การอนุมตั ปิ ริญญา จำแนกตามระดับการศึกษาคณะ/สาขาวิชา ชือ่ ปริญญาตามหลักสูตร และวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
2. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับชื่อ-สกุลของนักศึกษาที่
เสนอขออนุมตั ปิ ริญญา ซึง่ นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเมือ่ แจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตปริญญาบัตร โดยใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ดำเนินการบันทึกสถานะสำเร็จการศึกษา ซึง่ เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกับทีใ่ ช้ในการผลิตหลักฐานการสำเร็จการศึกษาอืน่ ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  ตรวจสอบรายชื่อ และคณะ/สาขาวิชาที่จัดพิมพ์จากฐานข้อมูลนักศึกษากับรายชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ปิ ริญญาอีกครัง้ หนึง่   เพือ่ ใช้ในการจัดเรียงลำดับรายชือ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทำให้ขอ้ มูลถูกต้องและครบถ้วน
จากภารกิจทัง้ หมดขอสรุปเป็นแผนผังกระบวนการดำเนินการผลิตปริญญาบัตร ดังนี้


ผมขอปิ ด ท้ า ยด้ ว ยองค์ ค วามรู้
ที่จำเป็น ของ “กว่าจะมาเป็นปริญญา
บั ต ร” ฝากไว้ ใ ห้ กั บ เครื อ ข่ า ยงาน
ทะเบียนนักศึกษา ทุกคนนะครับ
 หลักเกณฑ์การจัดเรียงลำดับ
รายชือ่ บัณฑิต
 ชื่ อ ปริ ญ ญา หลั ก สู ต ร ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา
 รู ป แบบใบปริ ญ ญาบั ต ร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

S
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mile

 พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง !

 ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !

จากที่ ไ ด้ น ำเสนอ การพั ฒ นาขั้ น ตอนการทำบั ต ร
นักศึกษา ใบที่ 2 ได้เร็วขึน้ จาก 15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห์
เป็ น 10 วันทำการ หรือ 2 สัปดาห์ นั้น สนท. ได้ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์
ทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาให้ มี ค วามสะดวก 

รวดเร็วอยู่เสมอ และในครั้งนี้ แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร
นักศึกษา ยังเท่าเดิม แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้
บริการสะดวกมากขึน้
จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา
(ใบที่2) จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ ธ.กรุงไทยฯ ผลิต

ในปีงบประมาณ 2554 สนท. มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้
MASS Strategy ไม่ ว่ า จะเป็ น Modern พั ฒ นาด้ า นการ
บริการ ชด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการ
ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา ในส่วนของการบริการ
จัดการ ต่อยอดการจัดการความรู้ โดยการจัดทำคู่มือความรู้
2 เรื่อง ได้แก่ การลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์ นอกจากนี้
ยังจัดทำ e-learning เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ   Accuracy เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล
ทางการศึ ก ษา มี ก ารทบทวนกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน 

และกำหนดขั้ น ตอนให้ ถู ก  กฎ  ระเบี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การตรวจสอบและอนุมัติ
ปริญญา การตรวจสอบคุณวุฒิ การได้รับเกียรตินิยม และ
การได้ รั บ ทุ น ภู มิ พ ล เป็ น ต้ น   และนำเสนอผ่ า นสื่ อ เช่ น
จดหมายข่าว 
Smart มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
มากขึ้น เช่น ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ ให้กับ
หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เช่น การลดรอบการส่งผลการศึกษา การลด
รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่2) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อการนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

บั ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งส่ ง มาที่ สนท. จากนั้ น นั ก ศึ ก ษา
จะมารั บ ที่ สนท. และจึ ง ไปรั บ รหั ส pin code 4 หลั ก ที่ 

ธ.กรุงไทยฯ อีก ดังนั้น กระบวนการใหม่ จึงได้ปรับให้ เมื่อ    
ธ.กรุงไทยฯ ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งมาที่ สนท.
สามารถให้ นั ก ศึ ก ษาไปรั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั บ รหั ส
pincode 4 หลัก ได้ทันที ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น
ขณะเดียวกับ สนท. ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง
ด้วย สำหรับการปรับปรุงกระบวนการในครั้ง ต้องขอชมเชย
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ที่มีการวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงาน และพัฒนาอยู่เสมอครับ

Smile สนท.ยึ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง จึ ง มี ก าร
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลการมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่
สนท. ปี 2 ทั้ ง สุ ข ภาพกายจั ด กิ จ กรรมออกกำลั ง กายใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แอร์ราบิค และฮูล่าฮุบ ส่วยสุขภาพใจ 

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และ
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมไป
ถึงโครงการสานใจสร้างสุข ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย
มากขึ้น เช่น จดหมายข่าว และ Facebook 
ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะสำเร็จเลยไม่ได้
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากบุคลากร สนท. ทุกท่าน
ที่มีหัวใจเดียวกัน นั่นก็คือ หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ และ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สนท.
ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ 2554 บางโครงการเป็น
โครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น และอีกภารกิจ
ที่จะลืมเสียไม่ได้ นั่นคือ การประกันคุณภาพ (QA) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของพวกเราชาว สนท. ทุกคนจะต้องร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป สำหรับ ในปีงบประมาณ
2555 จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ใน
ฉบับหน้าครับ
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 สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. :
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เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

ถือเป็นประเด็นทีก่ ำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ในช่วงนี้ ในวงการศึกษาเลยครับกับกระแสข่าวจาก
ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “เปิดเทอม” เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ ความคิดเห็นของ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผอ. สนท. ของเรา ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โดย
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เกีย่ วกับประเด็นการเลือ่ นเปิดเทอมจากเดือนมิถนุ ายนไปเป็นเดือนกันยายน
โดยมีประเด็นทีน่ า่ สนใจดังนี 
้
นักศึกษา : ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การเปลีย่ นเวลาเปิดเทอมจากช่วงเดือนมิถนุ ายนไปเป็นช่วงเดือนกันยายนเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
กลุม่ ประเทศอาเซียน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับประเทศ ในกลุม่ อาเซียนแต่ละประเทศ ไม่ได้มเี วลาเปิดเทอมทีส่ อดคล้องกันมากนัก ซึง่ ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เองก็ยงั ไม่ได้มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจน หากมองเรือ่ งการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของประเทศไทย เพือ่ ประโยชน์ของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแล้ว ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี้ ถ้าตั้งคำถามว่า 

นักศึกษาของเราอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นกับประเทศในกลุม่ อาเซียนหรือไม่ เช่น คุณอยากจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่
อินโดนีเซียหรือไม่ หรือในทางกลับกัน ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม่ หรือมองในเรื่องของ 

นักศึกษาของเราอยากทีจ่ ะเข้าไปทำงานในประเทศกลุม่ อาเซียนหรือไม่ ผมคิดว่าเรายังไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับรายละเอียด การศึกษาหรือการ
ทำงานในประเทศเหล่านีม้ ากพอ อย่างไรก็ดคี งต้องรอให้ทปี่ ระชุมอธิการบดี (ทปอ.) เรียกประชุมมหาวิทยาลัยต่างๆ และมีมติออกมาให้
ชัดกว่านีค้ รับ 
นักศึกษา : ถ้าต้องปรับ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มคี วามพร้อมแค่ไหนในการปรับใช้เวลาการเปิดเทอมใหม่ 
อ.วีรวัฒน์ : มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ เพราะเป็นการเลือ่ นเวลาไปข้างหน้า จากมิถนุ ายน เป็น สิงหาคม เพียงแต่นกั ศึกษาจะว่าง
ในช่วงทีต่ อ้ งรอเปิดเทอมเท่านัน้ แต่อย่างไรคงต้องมาคุยกันให้ชดั เจนถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
นักศึกษา : การเลือ่ นการเปิดเทอมส่งผลกระทบกับปฏิทนิ การศึกษาทีว่ างแผนไว้ลว่ งหน้ามากน้อยแค่ไหน 
อ.วีรวัฒน์ : สำหรับปฏิทนิ การศึกษา คงจะไม่ได้กระทบมาก เราเพียงแค่ยกกิจกรรมต่างๆ ไปทัง้ ส่วน และขยับเวลาเท่านัน้ เพียงแค่
เลือ่ นเวลาขยับไป เพราะมันเป็นการเลือ่ นไปข้างหน้า ไม่ได้เลือ่ นขยับเข้ามา ซึง่ ตรงนีค้ วรมีการหารือในวงการการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐม
มัธยม และมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากตารางเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเรียนการสอน และการสอบ มันจะต้องสอดคล้องกัน ปรับระยะ
เวลาไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบการศึกษา 
นักศึกษา : ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือไม่ 
อ.วีรวัฒน์ : ไม่กระทบครับ เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และหากมีการเริ่ม
เปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 และเริม่ เปิดเทอมเดือนสิงหาคม หมายความว่าการรับเข้าได้เสร็จสิน้ ไปแล้ว เพียงแต่นกั ศึกษาจะ
ว่าง และต้องรอเวลาถึง 2 เดือนในการเปิดเทอมครับ
นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความคิดเห็นของท่านผูอ้ ำนวยการ สนท. ทีม่ องว่าการเลือ่ นเวลาเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน คงต้องติดตามความ
คืบหน้าต่อไป ว่าจะมีความชัดเจนไปในทิศทางใด คอลัมน์ Modern จะไปเจาะลึกข้อมูลมาฝากท่านผูอ้ า่ นทุกคนอย่างแน่นอนครับ
ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

S
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จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร
คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกันบ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่า
งานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย
จัดพิมพ์ปริญญาบัตรเรียงตามลำดับการเข้ารับปริญญา
 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
 เสนอลงนามปริญญาบัตร
 ติดเหรียญธรรมจักร
 เข้าปกปริญญาบัตร ประกอบด้วย ปริญญาบัตร ใบแปลปริญญาบัตร
นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการผลิตปริญญาบัตร คือ ข้อมูลของปริญญาบัตรจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ มีความผิดพลาด
เป็น 0% ซึง่ มีฝา่ ยทีร่ บั หน้าทีส่ ำคัญในกระบวนการผลิตปริญญาบัตรข้างต้น ดังนี 
้
1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกีย่ วกับ
การอนุมตั ปิ ริญญา จำแนกตามระดับการศึกษาคณะ/สาขาวิชา ชือ่ ปริญญาตามหลักสูตร และวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
2. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับชื่อ-สกุลของนักศึกษาที่
เสนอขออนุมตั ปิ ริญญา ซึง่ นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเมือ่ แจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตปริญญาบัตร โดยใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ดำเนินการบันทึกสถานะสำเร็จการศึกษา ซึง่ เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกับทีใ่ ช้ในการผลิตหลักฐานการสำเร็จการศึกษาอืน่ ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  ตรวจสอบรายชื่อ และคณะ/สาขาวิชาที่จัดพิมพ์จากฐานข้อมูลนักศึกษากับรายชื่อที่ได้รบั
อนุมตั ปิ ริญญาอีกครัง้ หนึง่   เพือ่ ใช้ในการจัดเรียงลำดับรายชือ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ทำให้ขอ้ มูลถูกต้องและครบถ้วน
จากภารกิจทัง้ หมดขอสรุปเป็นแผนผังกระบวนการดำเนินการผลิตปริญญาบัตร ดังนี้


ผมขอปิ ด ท้ า ยด้ ว ยองค์ ค วามรู้
ที่จำเป็น ของ “กว่าจะมาเป็นปริญญา
บั ต ร” ฝากไว้ ใ ห้ กั บ เครื อ ข่ า ยงาน
ทะเบียนนักศึกษา ทุกคนนะครับ
 หลักเกณฑ์การจัดเรียงลำดับ
รายชือ่ บัณฑิต
 ชื่ อ ปริ ญ ญา หลั ก สู ต ร ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา
 รู ป แบบใบปริ ญ ญาบั ต ร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

S

mart

mile

 พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง !

 ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !

จากที่ ไ ด้ น ำเสนอ การพั ฒ นาขั้ น ตอนการทำบั ต ร
นักศึกษา ใบที่ 2 ได้เร็วขึน้ จาก 15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห์
เป็ น 10 วันทำการ หรือ 2 สัปดาห์ นั้น สนท. ได้ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์
ทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาให้ มี ค วามสะดวก 

รวดเร็วอยู่เสมอ และในครั้งนี้ แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร
นักศึกษา ยังเท่าเดิม แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้
บริการสะดวกมากขึน้
จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา
(ใบที่2) จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ ธ.กรุงไทยฯ ผลิต

ในปีงบประมาณ 2554 สนท. มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้
MASS Strategy ไม่ ว่ า จะเป็ น Modern พั ฒ นาด้ า นการ
บริการ ชด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการ
ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา ในส่วนของการบริการ
จัดการ ต่อยอดการจัดการความรู้ โดยการจัดทำคู่มือความรู้
2 เรื่อง ได้แก่ การลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์ นอกจากนี้
ยังจัดทำ e-learning เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ   Accuracy เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล
ทางการศึ ก ษา มี ก ารทบทวนกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน 

และกำหนดขั้ น ตอนให้ ถู ก  กฎ  ระเบี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การตรวจสอบและอนุมัติ
ปริญญา การตรวจสอบคุณวุฒิ การได้รับเกียรตินิยม และ
การได้ รั บ ทุ น ภู มิ พ ล เป็ น ต้ น   และนำเสนอผ่ า นสื่ อ เช่ น
จดหมายข่าว 
Smart มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
มากขึ้น เช่น ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ ให้กับ
หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เช่น การลดรอบการส่งผลการศึกษา การลด
รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่2) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อการนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

บั ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งส่ ง มาที่ สนท. จากนั้ น นั ก ศึ ก ษา
จะมารั บ ที่ สนท. และจึ ง ไปรั บ รหั ส pin code 4 หลั ก ที่ 

ธ.กรุงไทยฯ อีก ดังนั้น กระบวนการใหม่ จึงได้ปรับให้ เมื่อ    
ธ.กรุงไทยฯ ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งมาที่ สนท.
สามารถให้ นั ก ศึ ก ษาไปรั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั บ รหั ส
pincode 4 หลัก ได้ทันที ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น
ขณะเดียวกับ สนท. ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง
ด้วย สำหรับการปรับปรุงกระบวนการในครั้ง ต้องขอชมเชย
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ที่มีการวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงาน และพัฒนาอยู่เสมอครับ

Smile สนท.ยึ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง จึ ง มี ก าร
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลการมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่
สนท. ปี 2 ทั้ ง สุ ข ภาพกายจั ด กิ จ กรรมออกกำลั ง กายใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แอร์ราบิค และฮูล่าฮุบ ส่วยสุขภาพใจ 

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และ
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมไป
ถึงโครงการสานใจสร้างสุข ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย
มากขึ้น เช่น จดหมายข่าว และ Facebook 
ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะสำเร็จเลยไม่ได้
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากบุคลากร สนท. ทุกท่าน
ที่มีหัวใจเดียวกัน นั่นก็คือ หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ และ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สนท.
ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ 2554 บางโครงการเป็น
โครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น และอีกภารกิจ
ที่จะลืมเสียไม่ได้ นั่นคือ การประกันคุณภาพ (QA) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของพวกเราชาว สนท. ทุกคนจะต้องร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป สำหรับ ในปีงบประมาณ
2555 จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ใน
ฉบับหน้าครับ
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2-3 กันยายน 2554 สนท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ณ อิมภู ฮิลล์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สนท. ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ

อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้ เพราะเสียสละเวลา และแรงกาย แรงใจ ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประ
เมินผลการปฏิบัติงาน” งานนี้เพื่อ สนท. จริง ๆ ครับ พวกเขาก็คือ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สนท. (QA
ชุดที่1) และคุณประชา พฤกษาชื่น วิทยากรคนเก่งของเรา ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Outside » ขอขอบพระคุณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน และเยี่ยมชม สนท.ของเรา โดยงานนี้ พร้อมใจกันมากว่า 40 คน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน แถมยังใจดี มีของมาฝากสำหรับ พี่น้องประชาคม สนท. ของเราทุกคนอีกด้วย ขอบคุณ
มาก ๆ ครับ
Dragonfly ขอเดินหน้า ตามล่าจับถูกต่อไป หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่ คงจะได้พบกับเราใน Catch Them Being Good ใน
ฉบับต่อไปเป็นแน่แท้ !

19

20

11

12
1

4

5

11

20

4

13

1 กันยายน 2554 สนท. รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. ศูนย์รังสิต
1-2 กันยายน 2554 สนท. โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา เข้าร่วมงาน TU Open House 2011 “สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว" สิ่งแวดล้อมดี สู่การศึกษาที่ดี ที่นี่ “ธรรมศาสตร์” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคาร
ยิมเนเซียม 1) มธ. ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ สนท. เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา ของ มธ. ปีการศึกษา
2555 ไว้อย่างครบถ้วน มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า 13,000 คน

22 สิงหาคม 2554 สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม ประชาคม สนท. มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้ วันที่ 9 คุณกฤษณะ วันที่ 14 คุณก่อเกียรติ
วันที่ 15 คุณอัศณี วันที่ 18 คุณกรกนก และวันที่ 31 คุณวิลาภรณ์ ขอให้มีความสุขมาก ๆ อย่าเจ็บอย่าจน นะครับ

Talk

of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ

» นองถาม : ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม จะสามารถขอไดที่ไหน และติดตอที่ใครครับ
» พี่แมงปอตอบ : ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
(สปข.) ด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ สำหรับศูนย์รังสิต ณ อาคารวิทยบริการ หรือ ห้อง SC2035 อาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร์ สำหรับท่าพระจันทร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1183 /
1954 / 5003 ท่าพระจันทร์ และห้อง TU-Edutainment คณะศิลปะศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-3333 ต่อ 3406 / 3409
ปล. สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ใชเปน Password คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ
บริการการศึกษาของ สนท. เชน การจดทะเบียนฯ ตรวจสอบผลการศึกษา ตารางสอน – ตารางสอบ และอื่นๆ ครับ
» นองถาม : ในการเบิกคาเทอม ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย สำหรับ
คาใชจา ยในการจดทะเบียนฯ เพือ่ แนบไปกับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ จะสามารถขอรับไดทไี่ หนคะ
» พี่แมงปอตอบ : สำหรับหลักฐานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในทุกระดับชั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป Download ได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อเรื่องน่ารู้ / ระเบียบมธ. ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียม จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ สนท. ประทับตรามหาวิทยาลัย รับรองให้ครับ
ปิดท้าย ขอฝากจดหมายข่าว สนท. MASS News ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลาย รวดเร็วฉับไวต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ Mass News ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด รับรอง
เลยว่าจะได้รับสาระความรู้ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
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เริ่มตน
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“ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ
ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ”
คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว แต่อดไม่ได้ค่ะ กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ และ
ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว จริงมั้ยค่ะ?..
กลับมาเข้าเรื่องกัน... ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส “การเปิดประตูสู่อาเซียน” คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน เมื่อครั้ง
นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน กับประเด็นร้อนๆ ที่ว่า ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง สนท. หรือ มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวอย่างไร กระทบมากน้อยขนาดไหน ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร ติดตามอ่านได้ที่ หน้าข่าว Modern ค่ะ
ในส่วน Accuracy จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร
นักศึกษา (ใบที่ 2) ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ Smart เสมอ... ส่วนของ Smile
ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อให้การบริการที่ดี เพราะเราเชื่อว่า “ถ้าผู้ให้
บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”
เกื อ บลื ม เรื่ อ งสำคั ญ อี ก เรื่ อ งค่ ะ ... สนท. รั ง สิ ต จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง จุ ด บริ ก าร
ส่วนหน้า ภายใต้โครงการ “REG Buffet” เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีสีสัน และเป็น
กันเองมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบ “Easy Friendly & Smile” งานนี้ต้องใช้เวลาปรับปรุง
พอประมาณ คงไม่เกิน 2 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน นี้แน่นอน แต่น้องๆ นักศึกษา
ไม่ต้องห่วงนะคะ เราจะจัดเตรียมจุดบริการชั่วคราวไว้บริการน้องๆ เช่นเดิมค่ะ สุดท้าย
ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง และอาจารย์ธนากร ตาระกา ผู้ออกแบบ มากๆ ค่ะ.... ส่วนจุดบริการโฉม
ใหม่จะหน้าตาอย่างไร อดใจรอค่ะ
หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณหน้า เราจะมี
ทิศทางการพัฒนาเช่นไร ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท์ 081-488-8242 พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศเลื่อนกำหนด
วันรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54
ชำระเงินคาสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบขอเขียนเปน
วันที่ 12 ต.ค. 54
Next »

Inside » ฉบับนี้ขอชื่นชม ฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่เป็นตัวแทน สนท. เข้าร่วม
งาน Open House 2011 โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา
เกณฑ์การรับสมัคร รวมทั้ง สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา และการแสดงความสามารถของ น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ สนท. เป็นจำนวนมาก
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7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดตอคณะเจาของวิชาขอทราบ
งดรับ-รับเพิ่ม
โควตารอบ2 (ถามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 www.reg.tu.ac.th

Modern

สัมภาษณพิเศษ ผอ.สนท.
กับการเปลี่ยนชวงเวลา
การเปดเทอม ไปสูสากล

Accuracy

กวาจะมาเปนปริญญาบัตร ! ภาค 2

Smart

อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ
ทำบัตรนักศึกษา

Smile

สิ้นปงบประมาณ 2554
มีอะไรในปงบประมาณ 2555 โดย บก.
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2-3 กันยายน 2554 สนท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ณ อิมภู ฮิลล์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สนท. ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ

อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้ เพราะเสียสละเวลา และแรงกาย แรงใจ ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประ
เมินผลการปฏิบัติงาน” งานนี้เพื่อ สนท. จริง ๆ ครับ พวกเขาก็คือ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สนท. (QA
ชุดที่1) และคุณประชา พฤกษาชื่น วิทยากรคนเก่งของเรา ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Outside » ขอขอบพระคุณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน และเยี่ยมชม สนท.ของเรา โดยงานนี้ พร้อมใจกันมากว่า 40 คน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน แถมยังใจดี มีของมาฝากสำหรับ พี่น้องประชาคม สนท. ของเราทุกคนอีกด้วย ขอบคุณ
มาก ๆ ครับ
Dragonfly ขอเดินหน้า ตามล่าจับถูกต่อไป หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่ คงจะได้พบกับเราใน Catch Them Being Good ใน
ฉบับต่อไปเป็นแน่แท้ !
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1 กันยายน 2554 สนท. รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. ศูนย์รังสิต
1-2 กันยายน 2554 สนท. โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา เข้าร่วมงาน TU Open House 2011 “สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว" สิ่งแวดล้อมดี สู่การศึกษาที่ดี ที่นี่ “ธรรมศาสตร์” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคาร
ยิมเนเซียม 1) มธ. ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ สนท. เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา ของ มธ. ปีการศึกษา
2555 ไว้อย่างครบถ้วน มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า 13,000 คน

22 สิงหาคม 2554 สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม ประชาคม สนท. มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้ วันที่ 9 คุณกฤษณะ วันที่ 14 คุณก่อเกียรติ
วันที่ 15 คุณอัศณี วันที่ 18 คุณกรกนก และวันที่ 31 คุณวิลาภรณ์ ขอให้มีความสุขมาก ๆ อย่าเจ็บอย่าจน นะครับ

Talk

of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ

» นองถาม : ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม จะสามารถขอไดที่ไหน และติดตอที่ใครครับ
» พี่แมงปอตอบ : ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
(สปข.) ด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ สำหรับศูนย์รังสิต ณ อาคารวิทยบริการ หรือ ห้อง SC2035 อาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร์ สำหรับท่าพระจันทร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1183 /
1954 / 5003 ท่าพระจันทร์ และห้อง TU-Edutainment คณะศิลปะศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-3333 ต่อ 3406 / 3409
ปล. สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ใชเปน Password คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ
บริการการศึกษาของ สนท. เชน การจดทะเบียนฯ ตรวจสอบผลการศึกษา ตารางสอน – ตารางสอบ และอื่นๆ ครับ
» นองถาม : ในการเบิกคาเทอม ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย สำหรับ
คาใชจา ยในการจดทะเบียนฯ เพือ่ แนบไปกับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ จะสามารถขอรับไดทไี่ หนคะ
» พี่แมงปอตอบ : สำหรับหลักฐานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในทุกระดับชั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป Download ได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อเรื่องน่ารู้ / ระเบียบมธ. ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียม จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ สนท. ประทับตรามหาวิทยาลัย รับรองให้ครับ
ปิดท้าย ขอฝากจดหมายข่าว สนท. MASS News ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลาย รวดเร็วฉับไวต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ Mass News ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด รับรอง
เลยว่าจะได้รับสาระความรู้ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
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“ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ
ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ”
คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว แต่อดไม่ได้ค่ะ กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ และ
ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว จริงมั้ยค่ะ?..
กลับมาเข้าเรื่องกัน... ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส “การเปิดประตูสู่อาเซียน” คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน เมื่อครั้ง
นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน กับประเด็นร้อนๆ ที่ว่า ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง สนท. หรือ มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวอย่างไร กระทบมากน้อยขนาดไหน ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร ติดตามอ่านได้ที่ หน้าข่าว Modern ค่ะ
ในส่วน Accuracy จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร
นักศึกษา (ใบที่ 2) ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ Smart เสมอ... ส่วนของ Smile
ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อให้การบริการที่ดี เพราะเราเชื่อว่า “ถ้าผู้ให้
บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”
เกื อ บลื ม เรื่ อ งสำคั ญ อี ก เรื่ อ งค่ ะ ... สนท. รั ง สิ ต จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง จุ ด บริ ก าร
ส่วนหน้า ภายใต้โครงการ “REG Buffet” เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีสีสัน และเป็น
กันเองมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบ “Easy Friendly & Smile” งานนี้ต้องใช้เวลาปรับปรุง
พอประมาณ คงไม่เกิน 2 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน นี้แน่นอน แต่น้องๆ นักศึกษา
ไม่ต้องห่วงนะคะ เราจะจัดเตรียมจุดบริการชั่วคราวไว้บริการน้องๆ เช่นเดิมค่ะ สุดท้าย
ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง และอาจารย์ธนากร ตาระกา ผู้ออกแบบ มากๆ ค่ะ.... ส่วนจุดบริการโฉม
ใหม่จะหน้าตาอย่างไร อดใจรอค่ะ
หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณหน้า เราจะมี
ทิศทางการพัฒนาเช่นไร ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท์ 081-488-8242 พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศเลื่อนกำหนด
วันรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54
ชำระเงินคาสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบขอเขียนเปน
วันที่ 12 ต.ค. 54
Next »

Inside » ฉบับนี้ขอชื่นชม ฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่เป็นตัวแทน สนท. เข้าร่วม
งาน Open House 2011 โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา
เกณฑ์การรับสมัคร รวมทั้ง สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา และการแสดงความสามารถของ น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ สนท. เป็นจำนวนมาก
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7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดตอคณะเจาของวิชาขอทราบ
งดรับ-รับเพิ่ม
โควตารอบ2 (ถามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 www.reg.tu.ac.th

Modern

สัมภาษณพิเศษ ผอ.สนท.
กับการเปลี่ยนชวงเวลา
การเปดเทอม ไปสูสากล

Accuracy

กวาจะมาเปนปริญญาบัตร ! ภาค 2

Smart

อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ
ทำบัตรนักศึกษา

Smile

สิ้นปงบประมาณ 2554
มีอะไรในปงบประมาณ 2555 โดย บก.
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2-3 กันยายน 2554 สนท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ณ อิมภู ฮิลล์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สนท. ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ

อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้ เพราะเสียสละเวลา และแรงกาย แรงใจ ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบประ
เมินผลการปฏิบัติงาน” งานนี้เพื่อ สนท. จริง ๆ ครับ พวกเขาก็คือ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สนท. (QA
ชุดที่1) และคุณประชา พฤกษาชื่น วิทยากรคนเก่งของเรา ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Outside » ขอขอบพระคุณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน และเยี่ยมชม สนท.ของเรา โดยงานนี้ พร้อมใจกันมากว่า 40 คน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน แถมยังใจดี มีของมาฝากสำหรับ พี่น้องประชาคม สนท. ของเราทุกคนอีกด้วย ขอบคุณ
มาก ๆ ครับ
Dragonfly ขอเดินหน้า ตามล่าจับถูกต่อไป หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่ คงจะได้พบกับเราใน Catch Them Being Good ใน
ฉบับต่อไปเป็นแน่แท้ !
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1 กันยายน 2554 สนท. รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. ศูนย์รังสิต
1-2 กันยายน 2554 สนท. โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา เข้าร่วมงาน TU Open House 2011 “สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว" สิ่งแวดล้อมดี สู่การศึกษาที่ดี ที่นี่ “ธรรมศาสตร์” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคาร
ยิมเนเซียม 1) มธ. ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ สนท. เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา ของ มธ. ปีการศึกษา
2555 ไว้อย่างครบถ้วน มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า 13,000 คน

22 สิงหาคม 2554 สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม ประชาคม สนท. มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้ วันที่ 9 คุณกฤษณะ วันที่ 14 คุณก่อเกียรติ
วันที่ 15 คุณอัศณี วันที่ 18 คุณกรกนก และวันที่ 31 คุณวิลาภรณ์ ขอให้มีความสุขมาก ๆ อย่าเจ็บอย่าจน นะครับ

Talk

of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ

» นองถาม : ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม จะสามารถขอไดที่ไหน และติดตอที่ใครครับ
» พี่แมงปอตอบ : ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
(สปข.) ด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ สำหรับศูนย์รังสิต ณ อาคารวิทยบริการ หรือ ห้อง SC2035 อาคารเรียนรวม
สังคมศาสตร์ สำหรับท่าพระจันทร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1183 /
1954 / 5003 ท่าพระจันทร์ และห้อง TU-Edutainment คณะศิลปะศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-3333 ต่อ 3406 / 3409
ปล. สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม (หรือ Remote Access ) ใชเปน Password คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ
บริการการศึกษาของ สนท. เชน การจดทะเบียนฯ ตรวจสอบผลการศึกษา ตารางสอน – ตารางสอบ และอื่นๆ ครับ
» นองถาม : ในการเบิกคาเทอม ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย สำหรับ
คาใชจา ยในการจดทะเบียนฯ เพือ่ แนบไปกับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ จะสามารถขอรับไดทไี่ หนคะ
» พี่แมงปอตอบ : สำหรับหลักฐานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในทุกระดับชั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป Download ได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อเรื่องน่ารู้ / ระเบียบมธ. ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียม จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ สนท. ประทับตรามหาวิทยาลัย รับรองให้ครับ
ปิดท้าย ขอฝากจดหมายข่าว สนท. MASS News ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลาย รวดเร็วฉับไวต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ Mass News ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด รับรอง
เลยว่าจะได้รับสาระความรู้ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
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ปที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนกันยายน 2554

เริ่มตน

ปงบประมาณใหม
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“ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ
ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ”
คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว แต่อดไม่ได้ค่ะ กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ และ
ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว จริงมั้ยค่ะ?..
กลับมาเข้าเรื่องกัน... ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส “การเปิดประตูสู่อาเซียน” คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน เมื่อครั้ง
นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน กับประเด็นร้อนๆ ที่ว่า ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง สนท. หรือ มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวอย่างไร กระทบมากน้อยขนาดไหน ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร ติดตามอ่านได้ที่ หน้าข่าว Modern ค่ะ
ในส่วน Accuracy จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร
นักศึกษา (ใบที่ 2) ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ Smart เสมอ... ส่วนของ Smile
ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อให้การบริการที่ดี เพราะเราเชื่อว่า “ถ้าผู้ให้
บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”
เกื อ บลื ม เรื่ อ งสำคั ญ อี ก เรื่ อ งค่ ะ ... สนท. รั ง สิ ต จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง จุ ด บริ ก าร
ส่วนหน้า ภายใต้โครงการ “REG Buffet” เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีสีสัน และเป็น
กันเองมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบ “Easy Friendly & Smile” งานนี้ต้องใช้เวลาปรับปรุง
พอประมาณ คงไม่เกิน 2 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน นี้แน่นอน แต่น้องๆ นักศึกษา
ไม่ต้องห่วงนะคะ เราจะจัดเตรียมจุดบริการชั่วคราวไว้บริการน้องๆ เช่นเดิมค่ะ สุดท้าย
ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง และอาจารย์ธนากร ตาระกา ผู้ออกแบบ มากๆ ค่ะ.... ส่วนจุดบริการโฉม
ใหม่จะหน้าตาอย่างไร อดใจรอค่ะ
หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณหน้า เราจะมี
ทิศทางการพัฒนาเช่นไร ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท์ 081-488-8242 พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศเลื่อนกำหนด
วันรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54
ชำระเงินคาสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบขอเขียนเปน
วันที่ 12 ต.ค. 54
Next »

Inside » ฉบับนี้ขอชื่นชม ฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่เป็นตัวแทน สนท. เข้าร่วม
งาน Open House 2011 โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา
เกณฑ์การรับสมัคร รวมทั้ง สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา และการแสดงความสามารถของ น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ สนท. เป็นจำนวนมาก
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7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดตอคณะเจาของวิชาขอทราบ
งดรับ-รับเพิ่ม
โควตารอบ2 (ถามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555 www.reg.tu.ac.th

Modern

สัมภาษณพิเศษ ผอ.สนท.
กับการเปลี่ยนชวงเวลา
การเปดเทอม ไปสูสากล

Accuracy

กวาจะมาเปนปริญญาบัตร ! ภาค 2

Smart

อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ
ทำบัตรนักศึกษา

Smile

สิ้นปงบประมาณ 2554
มีอะไรในปงบประมาณ 2555 โดย บก.

