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สํานักทะเบียนตนแบบ
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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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บทสัมภาษณ

เปดบทา.น

รองผูอํานวยการ

สน

(ผูชวยศาสตราจารย อมรณัฏฐ ทับเปย)
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การบริ ห ารงานของฝ า ยวางแผนและบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ในชวงทีผ่ า นมามีการปรับเปลีย่ น
หรื อ พั ฒ นาระบบงานและการบริ ก ารไปใน
ทิศทาง และผลการดําเนินงานเปนอยางไร ?
การดําเนินงานของฝายวางแผนและบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานทะเบียนนักศึกษาในปที่ผานมา มีการ
ปรับเปลี่ยนในหลายๆ ดาน ในเชิงรุกเพื่อพัฒนาสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนองคกรที่มี
มาตรฐาน ไดแก 1. ระบบการประเมินการทํางานของบุคลากร/
ที ม งานที่ มุ  ง เน น ผลลั พ ธ จ ากการปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น เพื่ อ
ให ส ามารถสะท อ นการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรที่ แ ท จ ริ ง
2. การกําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติงานใหตรงตําแหนงงานและ
ศักยภาพของแตละบุคคล เพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางมี
ความสุข และสามารถดึงศักยภาพทีม่ ขี องแตละคนมาใชในการ
พัฒนาองคกรใหโดดเดนได 3. การใหงบประมาณสนับสนุน
บุคลากรไดไปอบรม/ฝกฝนเพิ่มพูนความรูความสามารถของ
ตนเอง ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไมวา จะเปนการปรับเปลีย่ นโครงสรางของมหาวิทยาลัย
หรือการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรตางๆ ของแตละคณะที่จะสงผล
ตอการดําเนินงานของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
สําหรับผลการดําเนินงานในปที่ผานมาของฝายวางแผน
และบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ตามที่ไดกลาวไปขางตนก็สามารถดําเนินการไปไดมากกวา

รอยละ 50 และอยูในกระบวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว
ทั้ ง นี้ ยั ง ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากทุ ก คนในการพั ฒ นา
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ใหเปนองคกรที่มีความเปนเลิศ
และเปนผูนําในดานการบริการทะเบียนนักศึกษาตอไป

2. กาวตอไปของการพัฒนาระบบงานวางแผนและ
บริหารทรัพยากรบุคคล
สําหรับกาวตอไปของการพัฒนระบบงานของฝายวางแผน
และบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ยังคงจะคลายๆ เดิมจากปที่
ผ า นมา ไม แตกต า งกั น มากนั ก เรายั ง คงต อ งพั ฒ นาระบบ
การประเมินงานโดยตองเปนระบบทีเ่ ขาใจงาย ไมซบั ซอน และ
วัดไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน นอกจากนั้น เรายังคงตองดูแล
บานและคนในบานของเราใหมีความสุข เพื่อใหทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพตามศักยภาพทีต่ นเองมี โดยเชือ่ วาถาคนทํางาน
มีความสุขกับการทํางาน ก็จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
มีมากขึ้น องคกรก็จะประสบความสําเร็จดวยเชนกัน ดังนั้น
การพั ฒ นาคนของเราก็ ยั ง ถื อ ว า เป น งานหลั ก ที่ จํ า เป น และ
สําคัญที่จะยังดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อชวยผลักดัน
ใหการดําเนินงานของสํานักงานทะเบียนนักศึกษามีประสิทธิภาพ
โดดเดน ไดมาตรฐาน บรรลุตามพันธกิจหลัก วิสยั ทัศน ตลอดจน
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตอไป
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สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา นํ า โดย
ฝ า ยทะเบี ย นประวั ติ แ ละหนั ง สื อ สํ า คั ญ
ได ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เตรี ย มความพร อ ม
การรับขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม ใหกบั คณะตางๆ
เพือ่ ใหการขึน้ ทะเบียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2560 เปนไปดวยความเรียบรอย ณ อาคาร
เรียนรูและปฏิบัติการรวม ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ
จากผูอ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนฯ รศ. ดร.ธีร
เจียศิรพิ งษกลุ กลาวเปดการประชุมในครัง้ นีด้ ว ย
เมื่อวันศุกร ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผานมา

ภาพ reviews
กิจกรรม

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

กิจกรรมสังสรรคสัมพันธ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
พิธีสืบสานประเพณีวันสงกรานต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ประจําป 2560
ณ Waseda University และ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุน
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ชั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา หมายถึง การที่ผูมีสิทธิ์/ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา สงหลักฐานตางๆ ใหครบถวน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คนหาเลขทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th
2. บันทึกประวัติสวนตัวนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th โดยใชรหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่ Passport (นักศึกษา
ตางชาติ) เปน รหัสผาน และพิมพใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมติดรูปถายสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 1 ป สวมเสื้อ
ไมมีลวดลาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมครุยปริญญา อนุโลม รูปถายที่สวมสูทสีสุภาพไมมีลวดลาย เครื่องแบบ
ขาราชการไมสวมหมวก และพื้นหลังเปนสีพื้น) ลงชื่อนักศึกษาและวัน/เดือน/ป
3. Scan หลักฐาน การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน Scanner (ไมใชโทรศัพทมือถือ) และ Scan แบบสี
เทานั้น บันทึกเปน PDF File โดยตั้งชื่อ File เปน เลขทะเบียนนักศึกษา (ที่ไดรับตามขอ 1) ตัวอยาง “6012345678” สงไปที่
new-students@reg.tu.ac.th โดยตั้งชื่อ Subject เปน เลขทะเบียนนักศึกษา เชนเดียวกัน ประกอบดวยเอกสารดังนี้
3.1 ใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามขอ 2
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนหรือ Passport (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)
3.3 หลักฐานการเปลีย่ นคํานําหนา/ยศ หรือชือ่ -สกุล กรณีขอ มูลในหลักฐานสําเร็จการศึกษา ไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน
3.4 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
3.5 Transcript ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
3.6 ใบรับรองแพทย (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) ตองระบุขอความวา “สุขภาพแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา”
กรณี สงหลักฐานการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมครบถวน ถือวา “ไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา”
4. ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ผลิตโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
4.1 Download แบบฟอรมบัตรประจําตัวนักศึกษาที่ www.reg.tu.ac.th และกรอกรายละเอียดใหครบถวนติดรูปถายสี
ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 1 ป สวมเสื้อไมมีลวดลาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ไมสวม
ครุยปริญญา อนุโลม รูปถายที่สวมสูทสีสุภาพ ไมมีลวดลาย เครื่องแบบขาราชการไมสวมหมวก) พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ชุด (รองรับสําเนาถูกตอง)
4.2 สงแบบฟอรมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนประจําตัวประชาชน ทางไปรษณีย (EMS) ไปที่
ฝายทะเบียนประวัติหนังสือสําคัญ สํานักงานทะเบียนนักศึษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
99 หมู 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
4.3 รับบัตรประจําตัวนักศึกษาที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (ประกาศกําหนดการ
รับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหทราบในภายหลัง)
5. ดําเนินการตามขอ 1-4 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
6. Download แบบฟอรมตรวจสอบวุฒิการศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th เพื่อสงใหสถาบันเดิมตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ สถาบันเดิมแจงผลการตรวจสอบไปที่ grad-verify@reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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นองถาม :
สอบถามเรื่องการทํา
บัตรนักศึกษาใบใหม
 เนื่องจาก
ทําบัตรหายครับ
1. ส า ม า ร ถ ก ร อ ก เอ ก
ส า ร พ ร  อ ม แ น บ ใบ ม
อ บ ฉั น ท ะ
ใหบุคคลอื่นมาดําเนิน
การแทนใหไดหรือเปล
าครับ
2. กรณที ศี่ กึ ษาอยู มธ.
ศนู ยร งั สติ สามารถมาย
นื่ เอกสาร
ทําบัตรนักศึกษาใบให
มไดที่ มธ. ศูนยทาพร
ะจันทร ไดหรือ
เปลาครับ

คําถาม

ที่พบบอย

พี่น

ูเร็กตอบ :
1. เนื่องจากเปนเอก
สารสําคัญที่เกี่ยวขอ
งกับธุรกรรมทางการ
ตองมีการเซ็นรับรอ
งขอมูล นักศึกษาจึง
เงิน และ
ไมสามารถมอบฉันท
การแทนไดครับ
ะใหผูอื่นดําเนิน
2. กรณีการยื่นเอกส
ารขอทําบัตรนักศึกษ
ณ ศนู ยก ารศกึ ษาทนี่
าใบใหม นักศึกษาต
กั ศกึ ษาเรยี นอยเู ทา น
องติดตอ
นั้ ทงั้ นนี้ กั ศกึ ษาสาม
ไดที่ สํานักงานทะเบ
ารถยนื่ เอกสาร
ียนนักศึกษา มธ. ศ
ูนยรังสิต ไดในวันแล
(จ-ศ) ตั้งแตเวลา 08
ะเวลาราชการ
.30 – 16.00 น. คร
ับ
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เตรียมพรอม !

เกร็ด ความรู

รอบรั้ว สนท.

ติดตามรายละเอียด
และเงื่อนไขการรับสมัครไดที่

www.reg.tu.ac.th

Thammasat Admissions 61

การรับสมัคร

สมัครออนไลน

แบงเปน 5 รอบ

คาสมัคร

ผานระบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คาสมัครเพื่อเขาศึกษา (รอบที่ 1, 2, 5)
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาตางประเทศ

200 บาท
500 บาท

คาสมัครสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาตางประเทศ

200 บาท/วิชา
500 บาท/วิชา

