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23 ธันวาคม 2553 กิจกรรมสานใจ... สรางสุข ประชาคม สนท.
รวมเลี้ยงอาหารวาง และมอบเงินทำบุญ ใหกับศูนยสถาน
สงเคราะหเด็กออนรังสิตคลอง 5 พรอมทั้งนำจตุปจจัยไปถวาย
ใหกับวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี
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23-24 ธันวาคม 2553 สนท. เขารวมงาน TU Sport Day
งานกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 งานนี้ไดทั้งการออกกำลังกาย
ความสามัคคี และแถมดวยความสนุกสนาน

สวัสดีครับ พบกับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2554 ตอนรับปกระตายทอง ดวยการประกาศผลการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร ของคณะตางๆ ยินดีตอนรับเพื่อนใหมทุกคนนะครับ
และสำหรับฉบับนี้ Dragonfly... ขอพาบินไปพบเรื่องราวดีๆ กันเชนเคย

Inside » ขอปรบมือดังๆ ใหกับ พี่จตุรงค (ตั้ม) และนองศุภลักษณ (กวาง) ที่ไดอันดับที่ 1 ควาเหรียญทองการแขงขัน

แบดมินตัน ประเภททีม ในงาน TU Sport Day การแขงขันกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 นอกจากนี้ พี่กอเกียรติ (มอน) และ
นองปฐมพงษ (แมงปอ) สามารถควาอันดับที่ 3 ในการเขารวมแขงขันฟุตซอล จากงานดังกลาวอีกดวย ตองขอชมเชยจริงๆ ครับ
เพราะนอกจากจะควารางวัลแลว ยังเปนการออกกำลังกาย เพื่อใหสุขภาพแข็งแรงอีกดวย
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"ให..โอกาสที่มากกวา"
ให..โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ควรไดโอกาส
ให..โอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนกับอาจารยใหม

นองแมงปอ

Outside » ขอขอบคุณเปนอยางสูงสำหรับ อาจารยจากคณะตางๆ ที่เขารวมสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะ

เศรษฐกิจ ในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปการศึกษา 2554 ซึ่งรวมแรงรวมใจ
เดินทางตามหาชางเผือกไปกับ สนท. โดยในครั้งนี้ ไดเดินทางไปสำรวจบานนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีอาจารยเขารวมทั้งหมด
77 คน ตองขอขอบคุณในความเสียสละในครั้งนี้เปนอยางยิ่งครับ
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29 ธันวาคม 2553 สงทายปเกา ตอนรับปใหม กันทั้ง สนท. กับกิจกรรม
จับฉลากของขวัญ และการประกวดนองใหม ขวัญใจพี่ๆ สนท. พรอมทั้ง
อวยพรวันเกิดใหกับผูที่เกิดเดือนธันวาคม ไดแก วันที่ 13 พี่ธมลวรรณ
วันที่ 22 นองศุภลักษณ และวันที่ 30 พี่ปฐมพงษ ขอใหความสุขตลอดทั้งป
และตลอดไป

Talk of the "TU"
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10 มกราคม 2554 สนท. รวมใหกำลังใจเขา
เยีย่ มนักศึกษาผูป ระสบอุบตั เิ หตุรถตูต กโทลเวย
ณ โรงพยาบาลวิภาวดี หายไวๆ นะครับ...

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนมกราคม ป 2554
เดือนแรกของปกระตายทอง ตอนรับอากาศหนาวเย็นชื่นใจ ขอใหอยู
นานๆ นะครับหนาวนี้ !

» นองถาม : อยากทราบกำหนดการจดทะเบียน ภาคฤดูรอน / 53 และคาใชจายเทาไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : จดทะเบียนลวงหนา ภาคฤดูรอน / 53 เริ่ม วันที่ 10-14 กุมภาพันธ 2554 รายละเอียดคาใชจายการ
จดทะเบียน ภาคฤดูรอ น ดูไดที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เรือ่ งนารู / ระเบียบ มธ. วาดวยคาธรรมเนียม มีรายละเอียดทุกชัน้ ปครับ
» น อ งถาม : เมื่ อ สั บ ดาห ที่ แ ล ว ได ค ำตอบเรื่ อ งการมี สิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ไปแล ว อยากทราบขั้ น ตอนการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตดวยครับ เพราะมีเพื่อนๆ สนใจคอนขางมาก
» พี่ แ มงปอตอบ : ขอบคุ ณ สำหรั บ คำถามครั บ หลั ง จากตรวจสอบว า
นักศึกษามีรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตไดแลวนั้น สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ออนไลนไดทันที ทาง www.reg.tu.ac.th ไปที่เมนูดานซาย คลิก “เขาสูระบบ”
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว
๏ กรณีรับเอกสารดวยตัวเอง ใหถือหลักฐานการชำระเงินรับหลักฐาน
ทางการศึกษาไดที่ สนท.
๏ กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย สนท. จะจัดสงเอกสารหลักฐานทางการ
ศึกษาใหภายใน 7 วันทำการ ตามที่อยูที่กรอกในระบบ
หมายเหตุ : ผูที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาแลว สามารถเขาไปขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลนไดกอน วันรับปริญญา 15 วันทำการ
ฉบับนี้ขอตอบแคนี้กอนนะครับ ยังมีคำถามที่นาสนใจซึ่งจะเปนประโยชน
กับนองๆ อีกหลายคน เชน การขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษยเกา ใชเวลา
เทาไหร และตองใชหลักฐานอะไรบาง เปนตน ไวจะมาตอบฉบับหนานะครับ

ขึ้นตนก็ชวนสงสัยเลยใชมั้ยคะ วามีอะไรหรือ?.. ฉบับนี้ขออนุญาตเลาพรอมการขีดๆ เขียนๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ สาเหตุก็มาจาก
มีทานสมาชิกชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ชาวธรรมศาสตรหลายตอหลายทาน ถามมาวา ไมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร
แลวหรือ? เมื่อไหรจะจัด Forum อีก แลว Walk Rally ละจะมีอีกมั้ย? เมื่อยิงคำถามมาเปนชุด บก. เลยสวมวิญญาณพี่แมงปอแหง Talk of
the TU ที่ไขขอของใจเกี่ยวกับเรื่องทางการศึกษา สวน บก. ขอไขขอของใจในเรื่องการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนแนวถนัด และถือโอกาส
แบงหนาที่กันไป แตคงไมไดตอบกันทุกฉบับนะคะ เพราะเนื้อหาหนานี้เปดกวาง เปดไว..เพื่อบอกกลาว และบอกเลาเรื่องราวสำคัญๆ
กลับมาตอกันที่ KM เรื่องการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร แตกอนอื่นขอเลาใหฟงกอนวา การทำ KM ใน สนท. นั้น แบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสำนัก รายบุคคล และเครือขาย ซึ่งในทุกๆ ป (งบประมาณ) เราจะมีการดำเนินการครบทุกระดับ แตจะตางกันไป
ตามชวงเวลา โดยเราพยายามทำควบคูไปพรอมๆ กัน เทาที่สามารถจะทำได ทั้งการผลักดันภายใน และการขับเคลื่อนภายนอก สนท. ที่มีอยู
สองกลุมดวยกัน คือ กลุมนักวิชาการของธรรมศาสตรเอง และกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
สำหรับเครือขาย เราจะมีการจัดกิจกรรมใหญเพื่อ
แลกเปลี่ ย นเป น ประจำทุ ก ป ใ นช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
เพราะถือเปนเดือนดี วันครบรอบสำนัก (12 พฤศจิกายน)
ในธรรมศาสตรถายังจำกันได เมื่อป 52 เราพาทานไป
Walk Rally ขยับแขงขยับขากันที่โคราช สวนเครือขายทั่ว
ประเทศเมื่อสองเดือนที่ผานมาเราพบกันที่พัทยา สำหรับ
งานระดับประเทศนี้ มหาวิทยาลัยตางๆ จะเวียนกันเปน
เจ า ภาพ และกิ จ กรรมใหญ ๆ เช น นี้ ในป ง บประมาณ
หนึ่งๆ เราคงจัดไดแคครั้งเดียว เนื่องจากการจัดแตละครั้ง
นั้ น ใช ง บประมาณค อ นข า งสู ง แต ข อบอกว า ... ชาว
ธรรมศาสตรเราคงไดเจอกันทุกป อาจจะมีเวนบาง แตก็
ขึ้นอยูกับวาเราไดรับเลือกเปนเจาภาพจัดงานในระดับ
ประเทศหรือไม ถาปไหนเปนเจาภาพ ก็คงตองเวนเหมือน
ปนี้คะ
นอกจากกิจกรรมใหญ อยาง Walk Rally แลว ยังมี Forum พูดคุยกันเรื่องขอบังคับฯ กิจกรรมยอยๆ ที่เราจัดกันในรั้วแมโดม ซึ่งสวนนี้จะ
มีการจัดอยางนอยปละ 3 ครั้ง อาจจะ 2 หรือ 3 เดือนเจอกันที ชวงไหนที่ยุงนอยก็เจอกันบอย ยุงมากก็เวนชวงหาง รวมๆ แลว 1 ป จัด
กิจกรรมพบปะ 4 ครั้ง (ใหญ 1 ยอย 3) ..และอีกไมนานเกินรอ เราคงไดเจอกันที่เวที Forum ไมมีนาคมก็เมษายนนะคะ

ปล. เพื่อใหหายคิดถึงกัน ติดตามขาวสาร และพูดคุยกันไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ที่ KM Blog นะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ นางลักขณา
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถตรวจ
ดูวิชาที่เปดสอน
ภาคฤดูรอน / 53 ไดแลว ! ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน / ตารางสอน- ตารางสอบ หรือ เมนูซายมือ
หัวขอ “คนหารายวิชา”
Next »

พี่กอ
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Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

นองกวาง

2

“ไขขอของใจ การจัดกิจกรรม KM”

4

พี่ตั้ม

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2554

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ
จดทะเบียนออนไลน ภาคฤดูรอน ได ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๏ รหัส 47-50 จดทะเบียนฯ
14 - 16 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 51 จดทะเบียนฯ
15 - 17 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 52 จดทะเบียนฯ
16 - 18 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 53 จดทะเบียนฯ
17 - 21 กุมภาพันธ 2554
ที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เขาสูระบบ / จดทะเบียน

Modern

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่
นอกเหนือจากหองเรียน !

Accuracy

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะครับ

Smart

พบกับบัตรนักศึกษา ใบที่ 2 ที่ สนท. !

Smile

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน ไปกับ สนท. !

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่ นอกเหนือจากหองเรียน

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะ ! กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิ

เมื่อประมาณตนเดือนธันวาคมที่ผานมาสำนักทะเบียนและประมวลผล มีโครงการสำรวจสถานสภาพ
ทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองและนักศึกษาเรียนดีจากชนบทขึ้น
และดวยเจตนารมณของทานศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี ตองการให
อาจารยใหมไดรับประสบการณที่แตกตางจากตำราและในหองเรียน อาจารยณัฏฐพัชร สโรบล
หรืออาจารยแหวนของลูกศิษยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ก็ไดเขารวมโครงการนี้ดวย สนท.
เราไดสัมภาษณอาจารยแหวน ถึงความรูสึกและประสบการณที่ไดรับในครั้งนี้

พบกับบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) ไดเร็วขึ้นที่ สนท. !

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน กับ สนท. !

หากจะกลาวถึงบัตรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองบอกวา บัตร 1 ใบ ใชไดคุมจริงๆ นอกจาก
จะใชสำหรับในการแสดงตน ในการเปนนักศึกษาธรรมศาสตร การเขาหองสอบ หองสมุด ยังใชเปนบัตร ATM ได
อีกดวย ซึ่งที่ผานมานักศึกษามักจะบนกันวา ทำไมการทำบัตรนักศึกษาถึงใชเวลานานนัก ดวยเหตุนี้ในภาค
การศึ ก ษาที่ 2/53 สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาการลดขั้ น ตอนการดำเนิ น การทำบั ต ร
นักศึกษาใบที่ 2 ดังภาพตอไปนี้

สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป น หน ว ยงาน
ทะเบี ย นกลางที่ ใ ห บ ริ ก ารกั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย
เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป จึงตองมีความพรอมทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ ในการใหบริการอยูเสมอ ซึ่ง
บุคลากรของ สนท. เปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญในการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เริ่มตนดวยความเปน
เอกลั ก ษณ เ พื่ อ สร า งการจดจำ คื อ ให บุ ค ลากรแต ง
ชุดฟอรม เพื่อสรางความเปน Unity หรือเอกภาพของ
องคกร รวมทั้งสรางความคุนเคยกับผูใชบริการ เรามี
ชุดฟอรมอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อป 2549 โดย
ท า นผู ช ว ยศาสตราจารย เอกริ น ทร ยลระบิ ล อดี ต
ผูอ ำนวยการ สนท. ซึง่ ถือวาเปนทีจ่ ดจำในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใครเห็นก็ทกั วาสวยงามและเปนเอกลักษณ
นับจากนั้น บุคลากร สนท. จึงไดมีการใสชุดฟอรมกัน
เรื่อยมา สิ่งนี้เปนการเตรียมความพรอมใหกับตนเอง
ในการให บ ริ ก าร ช ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพให ดู ดี แ ละ
มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ สร า งความคุ น เคยกั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร
เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ สนท. ในการเป น องค ก รที่ ดี
ในการใหบริการ

กอนอื่นนั้นเรามาดูวาอาจารยใหมของเรามีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับโครงการนี้บาง สำหรับนักสังคมสงเคราะหศาสตร
การออกไปสำรวจสถานภาพทางสังคมนั้นไมใชเรื่องใหม แตในฐานะ
ของอาจารย ถือเปนครั้งแรกของอาจารยแหวนที่จะไดศึกษาและ
เขาใจถึงสถานภาพของนักศึกษาอยางแทจริง อาจารยแหวนจึงตอบ
รับคำเชิญของมหาวิทยาลัยทันที เพราะเห็นวาเปนภารกิจที่อาจารยและมหาวิทยาลัยควรปฏิบัติ และถึงแมวาโครงการ
ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะไมไดกำหนดกรอบการทำงานไวอยางชัดเจน แตอาจารยแหวนก็ไดมีสวนรวมพูดคุยและ
วางแผนรวมกับทีมงานที่ออกสำรวจ
สวนเรื่องของปญหาอุปสรรคที่อาจารยใหมของเราตองพบเจอ
นั้น เปนเรื่องของความชัดเจนของขอมูลที่เด็กนักเรียนใหมาไมชัดเจน ซึ่ง
ไมใชปญหาอุปสรรคที่ใหญโตเลย ทุกอยางผานไปดวยดีดวยความรวมมือ
รวมใจกันของอาจารยที่ไปสำรวจ เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ตลอดเวลา
แน น อนว า การออกสำรวจครั้ ง นี้ กิ น เวลายาวนานถึ ง 5 วั น อาจารย
แหวนยอมมีความประทับใจกับภารกิจใหมนี้ คือ การที่ไดออกไปพบปะกับ
ภูมิหลังของนักศึกษาที่ไมอาจรูไดจากการสอนในหองเรียน การไปสำรวจฯ ทั้งหมด 20 กวารายนั้น ทำใหอาจารยแหวน
รูสึกถึงความหลากหลายของปญหา ซึ่งแตละคนมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน กลายเปนความประทับใจเหมือนไดเห็นสิ่ง
ที่อยูใกลกัน ในการออกสำรวจครั้งหนานั้นอาจารยแหวนยังไดเปรยวาจะเขารวมโครงการอยางแนนอน แตถาหากวาไม
สามารถเขารวมไดครบทุกสาย ก็จะหาโอกาสเขารวมใหไดอยางนอย 1 สาย
สำหรับ สนท. เราเองที่เปนเจาของโครงการ ไดเห็นอาจารยใหมของเรามุงมั่นไฟแรงขนาดนี้แลว ก็ขอใหปหนา สนท.
ไดอาจารยรุนใหมไฟแรงมารวมงานกันอีกครั้ง…
ขอบคุณความรวมมือทั้งอาจารยใหมและอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ในแตละปการศึกษา มีศิษยเกาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จบการศึกษาออกไปศึกษาตอ ระดับปริญญา
โท / เอก หรือเขาทำงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนเปนจำนวนมาก ซึ่งองคกรเหลานี้จะมีกระบวนการใน
การตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัคร กอนการรับเขาศึกษา หรือทำงาน เพื่อความถูกตองและตรงตามคุณสมบัติที่
ตองการของการศึกษา หรือตำแหนงนั้นๆ ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อมีหนังสือขอตรวจสอบ
คุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ จะถูกสงมาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากฐานขอมูลของ สนท. เชน ใบรับรองคุณวุฒิ Transcript หรือ การไดรับเกียรตินิยมตางๆ และทำหนังสือตอบ
กลับเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ วาถูกตองหรือไม
โดยในชวง ป 2553 สนท. ตรวจสอบคุณวุฒิไปทั้งหมด 2,871 ราย และพบการปลอมหลักฐานทางการศึกษา
ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ จะตองทำการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองมากที่สุด โดยไมมีขอผิด
พลาด เพื่อความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเวลา
การทำบัตรนักศึกษาใบที่ 2 แบบเดิม และแบบใหม

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามประสงค จ ะทำบั ต รนั ก ศึ ก ษาใหม หรื อ เรี ย กว า บั ต รนั ก ศึ ก ษาใบที่ 2 อั น เนื่ อ งจาก
บัตรหาย เปลี่ยนชื่อ-สกุล บัตรหมดอายุ หรืออื่นๆ สามารถยื่นใบคำรองขอทำบัตรใหมไดที่ สนท. โดย สนท.
จะรวบรวมใบคำรองทั้งหมด สงใหกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัตร ซึ่งนักศึกษาจะไดรับภายใน
15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห แตในภาคการศึกษาที่ 2/53 ไดมีการลดกระบวนการนี้ เหลือเพียง 10 วันทำการ
หรือ 2 สัปดาห โดยจากเดิมจะรวบรวมใบคำรองของนักศึกษาสงใหกับ ธ.กรุงไทยฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง เปลี่ยนเปน
วันละ ครั้ง จึงถือเปนอีกหนึ่งการพัฒนาของ สนท. ที่จะใหบริการกับผูใชบริการไดรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ สนท. ยังมีโครงการที่สนับสนุนในเรื่อง
ของสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
พรอมทั้งการดูแลของสุขภาพใจ ที่พี่นอง สนท. ปฏิบัติ
อยูเปนประจำ ในสวนนี้คงตองขอไปเลาตอในฉบับหนา
นะครับ ฉบับนี้ขอฝากชุดฟอรม สนท. ในรุนตางๆ ไวดู
กันเพลินๆ ถาชอบสามารถนำไปเปนแบบไดเลยครับ

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่ นอกเหนือจากหองเรียน

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะ ! กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิ

เมื่อประมาณตนเดือนธันวาคมที่ผานมาสำนักทะเบียนและประมวลผล มีโครงการสำรวจสถานสภาพ
ทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองและนักศึกษาเรียนดีจากชนบทขึ้น
และดวยเจตนารมณของทานศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี ตองการให
อาจารยใหมไดรับประสบการณที่แตกตางจากตำราและในหองเรียน อาจารยณัฏฐพัชร สโรบล
หรืออาจารยแหวนของลูกศิษยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ก็ไดเขารวมโครงการนี้ดวย สนท.
เราไดสัมภาษณอาจารยแหวน ถึงความรูสึกและประสบการณที่ไดรับในครั้งนี้

พบกับบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) ไดเร็วขึ้นที่ สนท. !

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน กับ สนท. !

หากจะกลาวถึงบัตรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองบอกวา บัตร 1 ใบ ใชไดคุมจริงๆ นอกจาก
จะใชสำหรับในการแสดงตน ในการเปนนักศึกษาธรรมศาสตร การเขาหองสอบ หองสมุด ยังใชเปนบัตร ATM ได
อีกดวย ซึ่งที่ผานมานักศึกษามักจะบนกันวา ทำไมการทำบัตรนักศึกษาถึงใชเวลานานนัก ดวยเหตุนี้ในภาค
การศึ ก ษาที่ 2/53 สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาการลดขั้ น ตอนการดำเนิ น การทำบั ต ร
นักศึกษาใบที่ 2 ดังภาพตอไปนี้

สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป น หน ว ยงาน
ทะเบี ย นกลางที่ ใ ห บ ริ ก ารกั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย
เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป จึงตองมีความพรอมทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ ในการใหบริการอยูเสมอ ซึ่ง
บุคลากรของ สนท. เปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญในการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เริ่มตนดวยความเปน
เอกลั ก ษณ เ พื่ อ สร า งการจดจำ คื อ ให บุ ค ลากรแต ง
ชุดฟอรม เพื่อสรางความเปน Unity หรือเอกภาพของ
องคกร รวมทั้งสรางความคุนเคยกับผูใชบริการ เรามี
ชุดฟอรมอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อป 2549 โดย
ท า นผู ช ว ยศาสตราจารย เอกริ น ทร ยลระบิ ล อดี ต
ผูอ ำนวยการ สนท. ซึง่ ถือวาเปนทีจ่ ดจำในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใครเห็นก็ทกั วาสวยงามและเปนเอกลักษณ
นับจากนั้น บุคลากร สนท. จึงไดมีการใสชุดฟอรมกัน
เรื่อยมา สิ่งนี้เปนการเตรียมความพรอมใหกับตนเอง
ในการให บ ริ ก าร ช ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพให ดู ดี แ ละ
มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ สร า งความคุ น เคยกั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร
เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ สนท. ในการเป น องค ก รที่ ดี
ในการใหบริการ

กอนอื่นนั้นเรามาดูวาอาจารยใหมของเรามีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับโครงการนี้บาง สำหรับนักสังคมสงเคราะหศาสตร
การออกไปสำรวจสถานภาพทางสังคมนั้นไมใชเรื่องใหม แตในฐานะ
ของอาจารย ถือเปนครั้งแรกของอาจารยแหวนที่จะไดศึกษาและ
เขาใจถึงสถานภาพของนักศึกษาอยางแทจริง อาจารยแหวนจึงตอบ
รับคำเชิญของมหาวิทยาลัยทันที เพราะเห็นวาเปนภารกิจที่อาจารยและมหาวิทยาลัยควรปฏิบัติ และถึงแมวาโครงการ
ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะไมไดกำหนดกรอบการทำงานไวอยางชัดเจน แตอาจารยแหวนก็ไดมีสวนรวมพูดคุยและ
วางแผนรวมกับทีมงานที่ออกสำรวจ
สวนเรื่องของปญหาอุปสรรคที่อาจารยใหมของเราตองพบเจอ
นั้น เปนเรื่องของความชัดเจนของขอมูลที่เด็กนักเรียนใหมาไมชัดเจน ซึ่ง
ไมใชปญหาอุปสรรคที่ใหญโตเลย ทุกอยางผานไปดวยดีดวยความรวมมือ
รวมใจกันของอาจารยที่ไปสำรวจ เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ตลอดเวลา
แน น อนว า การออกสำรวจครั้ ง นี้ กิ น เวลายาวนานถึ ง 5 วั น อาจารย
แหวนยอมมีความประทับใจกับภารกิจใหมนี้ คือ การที่ไดออกไปพบปะกับ
ภูมิหลังของนักศึกษาที่ไมอาจรูไดจากการสอนในหองเรียน การไปสำรวจฯ ทั้งหมด 20 กวารายนั้น ทำใหอาจารยแหวน
รูสึกถึงความหลากหลายของปญหา ซึ่งแตละคนมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน กลายเปนความประทับใจเหมือนไดเห็นสิ่ง
ที่อยูใกลกัน ในการออกสำรวจครั้งหนานั้นอาจารยแหวนยังไดเปรยวาจะเขารวมโครงการอยางแนนอน แตถาหากวาไม
สามารถเขารวมไดครบทุกสาย ก็จะหาโอกาสเขารวมใหไดอยางนอย 1 สาย
สำหรับ สนท. เราเองที่เปนเจาของโครงการ ไดเห็นอาจารยใหมของเรามุงมั่นไฟแรงขนาดนี้แลว ก็ขอใหปหนา สนท.
ไดอาจารยรุนใหมไฟแรงมารวมงานกันอีกครั้ง…
ขอบคุณความรวมมือทั้งอาจารยใหมและอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ในแตละปการศึกษา มีศิษยเกาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จบการศึกษาออกไปศึกษาตอ ระดับปริญญา
โท / เอก หรือเขาทำงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนเปนจำนวนมาก ซึ่งองคกรเหลานี้จะมีกระบวนการใน
การตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัคร กอนการรับเขาศึกษา หรือทำงาน เพื่อความถูกตองและตรงตามคุณสมบัติที่
ตองการของการศึกษา หรือตำแหนงนั้นๆ ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อมีหนังสือขอตรวจสอบ
คุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ จะถูกสงมาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากฐานขอมูลของ สนท. เชน ใบรับรองคุณวุฒิ Transcript หรือ การไดรับเกียรตินิยมตางๆ และทำหนังสือตอบ
กลับเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ วาถูกตองหรือไม
โดยในชวง ป 2553 สนท. ตรวจสอบคุณวุฒิไปทั้งหมด 2,871 ราย และพบการปลอมหลักฐานทางการศึกษา
ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ จะตองทำการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองมากที่สุด โดยไมมีขอผิด
พลาด เพื่อความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเวลา
การทำบัตรนักศึกษาใบที่ 2 แบบเดิม และแบบใหม

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามประสงค จ ะทำบั ต รนั ก ศึ ก ษาใหม หรื อ เรี ย กว า บั ต รนั ก ศึ ก ษาใบที่ 2 อั น เนื่ อ งจาก
บัตรหาย เปลี่ยนชื่อ-สกุล บัตรหมดอายุ หรืออื่นๆ สามารถยื่นใบคำรองขอทำบัตรใหมไดที่ สนท. โดย สนท.
จะรวบรวมใบคำรองทั้งหมด สงใหกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัตร ซึ่งนักศึกษาจะไดรับภายใน
15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห แตในภาคการศึกษาที่ 2/53 ไดมีการลดกระบวนการนี้ เหลือเพียง 10 วันทำการ
หรือ 2 สัปดาห โดยจากเดิมจะรวบรวมใบคำรองของนักศึกษาสงใหกับ ธ.กรุงไทยฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง เปลี่ยนเปน
วันละ ครั้ง จึงถือเปนอีกหนึ่งการพัฒนาของ สนท. ที่จะใหบริการกับผูใชบริการไดรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ สนท. ยังมีโครงการที่สนับสนุนในเรื่อง
ของสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
พรอมทั้งการดูแลของสุขภาพใจ ที่พี่นอง สนท. ปฏิบัติ
อยูเปนประจำ ในสวนนี้คงตองขอไปเลาตอในฉบับหนา
นะครับ ฉบับนี้ขอฝากชุดฟอรม สนท. ในรุนตางๆ ไวดู
กันเพลินๆ ถาชอบสามารถนำไปเปนแบบไดเลยครับ

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่ นอกเหนือจากหองเรียน

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะ ! กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิ

เมื่อประมาณตนเดือนธันวาคมที่ผานมาสำนักทะเบียนและประมวลผล มีโครงการสำรวจสถานสภาพ
ทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองและนักศึกษาเรียนดีจากชนบทขึ้น
และดวยเจตนารมณของทานศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี ตองการให
อาจารยใหมไดรับประสบการณที่แตกตางจากตำราและในหองเรียน อาจารยณัฏฐพัชร สโรบล
หรืออาจารยแหวนของลูกศิษยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ก็ไดเขารวมโครงการนี้ดวย สนท.
เราไดสัมภาษณอาจารยแหวน ถึงความรูสึกและประสบการณที่ไดรับในครั้งนี้

พบกับบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) ไดเร็วขึ้นที่ สนท. !

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน กับ สนท. !

หากจะกลาวถึงบัตรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองบอกวา บัตร 1 ใบ ใชไดคุมจริงๆ นอกจาก
จะใชสำหรับในการแสดงตน ในการเปนนักศึกษาธรรมศาสตร การเขาหองสอบ หองสมุด ยังใชเปนบัตร ATM ได
อีกดวย ซึ่งที่ผานมานักศึกษามักจะบนกันวา ทำไมการทำบัตรนักศึกษาถึงใชเวลานานนัก ดวยเหตุนี้ในภาค
การศึ ก ษาที่ 2/53 สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาการลดขั้ น ตอนการดำเนิ น การทำบั ต ร
นักศึกษาใบที่ 2 ดังภาพตอไปนี้

สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป น หน ว ยงาน
ทะเบี ย นกลางที่ ใ ห บ ริ ก ารกั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย
เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป จึงตองมีความพรอมทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ ในการใหบริการอยูเสมอ ซึ่ง
บุคลากรของ สนท. เปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญในการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เริ่มตนดวยความเปน
เอกลั ก ษณ เ พื่ อ สร า งการจดจำ คื อ ให บุ ค ลากรแต ง
ชุดฟอรม เพื่อสรางความเปน Unity หรือเอกภาพของ
องคกร รวมทั้งสรางความคุนเคยกับผูใชบริการ เรามี
ชุดฟอรมอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อป 2549 โดย
ท า นผู ช ว ยศาสตราจารย เอกริ น ทร ยลระบิ ล อดี ต
ผูอ ำนวยการ สนท. ซึง่ ถือวาเปนทีจ่ ดจำในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใครเห็นก็ทกั วาสวยงามและเปนเอกลักษณ
นับจากนั้น บุคลากร สนท. จึงไดมีการใสชุดฟอรมกัน
เรื่อยมา สิ่งนี้เปนการเตรียมความพรอมใหกับตนเอง
ในการให บ ริ ก าร ช ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพให ดู ดี แ ละ
มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ สร า งความคุ น เคยกั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร
เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ สนท. ในการเป น องค ก รที่ ดี
ในการใหบริการ

กอนอื่นนั้นเรามาดูวาอาจารยใหมของเรามีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับโครงการนี้บาง สำหรับนักสังคมสงเคราะหศาสตร
การออกไปสำรวจสถานภาพทางสังคมนั้นไมใชเรื่องใหม แตในฐานะ
ของอาจารย ถือเปนครั้งแรกของอาจารยแหวนที่จะไดศึกษาและ
เขาใจถึงสถานภาพของนักศึกษาอยางแทจริง อาจารยแหวนจึงตอบ
รับคำเชิญของมหาวิทยาลัยทันที เพราะเห็นวาเปนภารกิจที่อาจารยและมหาวิทยาลัยควรปฏิบัติ และถึงแมวาโครงการ
ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะไมไดกำหนดกรอบการทำงานไวอยางชัดเจน แตอาจารยแหวนก็ไดมีสวนรวมพูดคุยและ
วางแผนรวมกับทีมงานที่ออกสำรวจ
สวนเรื่องของปญหาอุปสรรคที่อาจารยใหมของเราตองพบเจอ
นั้น เปนเรื่องของความชัดเจนของขอมูลที่เด็กนักเรียนใหมาไมชัดเจน ซึ่ง
ไมใชปญหาอุปสรรคที่ใหญโตเลย ทุกอยางผานไปดวยดีดวยความรวมมือ
รวมใจกันของอาจารยที่ไปสำรวจ เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ตลอดเวลา
แน น อนว า การออกสำรวจครั้ ง นี้ กิ น เวลายาวนานถึ ง 5 วั น อาจารย
แหวนยอมมีความประทับใจกับภารกิจใหมนี้ คือ การที่ไดออกไปพบปะกับ
ภูมิหลังของนักศึกษาที่ไมอาจรูไดจากการสอนในหองเรียน การไปสำรวจฯ ทั้งหมด 20 กวารายนั้น ทำใหอาจารยแหวน
รูสึกถึงความหลากหลายของปญหา ซึ่งแตละคนมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน กลายเปนความประทับใจเหมือนไดเห็นสิ่ง
ที่อยูใกลกัน ในการออกสำรวจครั้งหนานั้นอาจารยแหวนยังไดเปรยวาจะเขารวมโครงการอยางแนนอน แตถาหากวาไม
สามารถเขารวมไดครบทุกสาย ก็จะหาโอกาสเขารวมใหไดอยางนอย 1 สาย
สำหรับ สนท. เราเองที่เปนเจาของโครงการ ไดเห็นอาจารยใหมของเรามุงมั่นไฟแรงขนาดนี้แลว ก็ขอใหปหนา สนท.
ไดอาจารยรุนใหมไฟแรงมารวมงานกันอีกครั้ง…
ขอบคุณความรวมมือทั้งอาจารยใหมและอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ในแตละปการศึกษา มีศิษยเกาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จบการศึกษาออกไปศึกษาตอ ระดับปริญญา
โท / เอก หรือเขาทำงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนเปนจำนวนมาก ซึ่งองคกรเหลานี้จะมีกระบวนการใน
การตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัคร กอนการรับเขาศึกษา หรือทำงาน เพื่อความถูกตองและตรงตามคุณสมบัติที่
ตองการของการศึกษา หรือตำแหนงนั้นๆ ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อมีหนังสือขอตรวจสอบ
คุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ จะถูกสงมาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากฐานขอมูลของ สนท. เชน ใบรับรองคุณวุฒิ Transcript หรือ การไดรับเกียรตินิยมตางๆ และทำหนังสือตอบ
กลับเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ วาถูกตองหรือไม
โดยในชวง ป 2553 สนท. ตรวจสอบคุณวุฒิไปทั้งหมด 2,871 ราย และพบการปลอมหลักฐานทางการศึกษา
ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ จะตองทำการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองมากที่สุด โดยไมมีขอผิด
พลาด เพื่อความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเวลา
การทำบัตรนักศึกษาใบที่ 2 แบบเดิม และแบบใหม

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามประสงค จ ะทำบั ต รนั ก ศึ ก ษาใหม หรื อ เรี ย กว า บั ต รนั ก ศึ ก ษาใบที่ 2 อั น เนื่ อ งจาก
บัตรหาย เปลี่ยนชื่อ-สกุล บัตรหมดอายุ หรืออื่นๆ สามารถยื่นใบคำรองขอทำบัตรใหมไดที่ สนท. โดย สนท.
จะรวบรวมใบคำรองทั้งหมด สงใหกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัตร ซึ่งนักศึกษาจะไดรับภายใน
15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห แตในภาคการศึกษาที่ 2/53 ไดมีการลดกระบวนการนี้ เหลือเพียง 10 วันทำการ
หรือ 2 สัปดาห โดยจากเดิมจะรวบรวมใบคำรองของนักศึกษาสงใหกับ ธ.กรุงไทยฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง เปลี่ยนเปน
วันละ ครั้ง จึงถือเปนอีกหนึ่งการพัฒนาของ สนท. ที่จะใหบริการกับผูใชบริการไดรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ สนท. ยังมีโครงการที่สนับสนุนในเรื่อง
ของสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
พรอมทั้งการดูแลของสุขภาพใจ ที่พี่นอง สนท. ปฏิบัติ
อยูเปนประจำ ในสวนนี้คงตองขอไปเลาตอในฉบับหนา
นะครับ ฉบับนี้ขอฝากชุดฟอรม สนท. ในรุนตางๆ ไวดู
กันเพลินๆ ถาชอบสามารถนำไปเปนแบบไดเลยครับ

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่ นอกเหนือจากหองเรียน

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะ ! กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิ

เมื่อประมาณตนเดือนธันวาคมที่ผานมาสำนักทะเบียนและประมวลผล มีโครงการสำรวจสถานสภาพ
ทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองและนักศึกษาเรียนดีจากชนบทขึ้น
และดวยเจตนารมณของทานศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี ตองการให
อาจารยใหมไดรับประสบการณที่แตกตางจากตำราและในหองเรียน อาจารยณัฏฐพัชร สโรบล
หรืออาจารยแหวนของลูกศิษยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ก็ไดเขารวมโครงการนี้ดวย สนท.
เราไดสัมภาษณอาจารยแหวน ถึงความรูสึกและประสบการณที่ไดรับในครั้งนี้

พบกับบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) ไดเร็วขึ้นที่ สนท. !

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน กับ สนท. !

หากจะกลาวถึงบัตรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองบอกวา บัตร 1 ใบ ใชไดคุมจริงๆ นอกจาก
จะใชสำหรับในการแสดงตน ในการเปนนักศึกษาธรรมศาสตร การเขาหองสอบ หองสมุด ยังใชเปนบัตร ATM ได
อีกดวย ซึ่งที่ผานมานักศึกษามักจะบนกันวา ทำไมการทำบัตรนักศึกษาถึงใชเวลานานนัก ดวยเหตุนี้ในภาค
การศึ ก ษาที่ 2/53 สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาการลดขั้ น ตอนการดำเนิ น การทำบั ต ร
นักศึกษาใบที่ 2 ดังภาพตอไปนี้

สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป น หน ว ยงาน
ทะเบี ย นกลางที่ ใ ห บ ริ ก ารกั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย
เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป จึงตองมีความพรอมทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ ในการใหบริการอยูเสมอ ซึ่ง
บุคลากรของ สนท. เปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญในการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เริ่มตนดวยความเปน
เอกลั ก ษณ เ พื่ อ สร า งการจดจำ คื อ ให บุ ค ลากรแต ง
ชุดฟอรม เพื่อสรางความเปน Unity หรือเอกภาพของ
องคกร รวมทั้งสรางความคุนเคยกับผูใชบริการ เรามี
ชุดฟอรมอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อป 2549 โดย
ท า นผู ช ว ยศาสตราจารย เอกริ น ทร ยลระบิ ล อดี ต
ผูอ ำนวยการ สนท. ซึง่ ถือวาเปนทีจ่ ดจำในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใครเห็นก็ทกั วาสวยงามและเปนเอกลักษณ
นับจากนั้น บุคลากร สนท. จึงไดมีการใสชุดฟอรมกัน
เรื่อยมา สิ่งนี้เปนการเตรียมความพรอมใหกับตนเอง
ในการให บ ริ ก าร ช ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพให ดู ดี แ ละ
มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ สร า งความคุ น เคยกั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร
เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ สนท. ในการเป น องค ก รที่ ดี
ในการใหบริการ

กอนอื่นนั้นเรามาดูวาอาจารยใหมของเรามีความคิดเห็น
อยางไรเกี่ยวกับโครงการนี้บาง สำหรับนักสังคมสงเคราะหศาสตร
การออกไปสำรวจสถานภาพทางสังคมนั้นไมใชเรื่องใหม แตในฐานะ
ของอาจารย ถือเปนครั้งแรกของอาจารยแหวนที่จะไดศึกษาและ
เขาใจถึงสถานภาพของนักศึกษาอยางแทจริง อาจารยแหวนจึงตอบ
รับคำเชิญของมหาวิทยาลัยทันที เพราะเห็นวาเปนภารกิจที่อาจารยและมหาวิทยาลัยควรปฏิบัติ และถึงแมวาโครงการ
ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะไมไดกำหนดกรอบการทำงานไวอยางชัดเจน แตอาจารยแหวนก็ไดมีสวนรวมพูดคุยและ
วางแผนรวมกับทีมงานที่ออกสำรวจ
สวนเรื่องของปญหาอุปสรรคที่อาจารยใหมของเราตองพบเจอ
นั้น เปนเรื่องของความชัดเจนของขอมูลที่เด็กนักเรียนใหมาไมชัดเจน ซึ่ง
ไมใชปญหาอุปสรรคที่ใหญโตเลย ทุกอยางผานไปดวยดีดวยความรวมมือ
รวมใจกันของอาจารยที่ไปสำรวจ เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ตลอดเวลา
แน น อนว า การออกสำรวจครั้ ง นี้ กิ น เวลายาวนานถึ ง 5 วั น อาจารย
แหวนยอมมีความประทับใจกับภารกิจใหมนี้ คือ การที่ไดออกไปพบปะกับ
ภูมิหลังของนักศึกษาที่ไมอาจรูไดจากการสอนในหองเรียน การไปสำรวจฯ ทั้งหมด 20 กวารายนั้น ทำใหอาจารยแหวน
รูสึกถึงความหลากหลายของปญหา ซึ่งแตละคนมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน กลายเปนความประทับใจเหมือนไดเห็นสิ่ง
ที่อยูใกลกัน ในการออกสำรวจครั้งหนานั้นอาจารยแหวนยังไดเปรยวาจะเขารวมโครงการอยางแนนอน แตถาหากวาไม
สามารถเขารวมไดครบทุกสาย ก็จะหาโอกาสเขารวมใหไดอยางนอย 1 สาย
สำหรับ สนท. เราเองที่เปนเจาของโครงการ ไดเห็นอาจารยใหมของเรามุงมั่นไฟแรงขนาดนี้แลว ก็ขอใหปหนา สนท.
ไดอาจารยรุนใหมไฟแรงมารวมงานกันอีกครั้ง…
ขอบคุณความรวมมือทั้งอาจารยใหมและอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ติดตามตอไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th

ในแตละปการศึกษา มีศิษยเกาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จบการศึกษาออกไปศึกษาตอ ระดับปริญญา
โท / เอก หรือเขาทำงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนเปนจำนวนมาก ซึ่งองคกรเหลานี้จะมีกระบวนการใน
การตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัคร กอนการรับเขาศึกษา หรือทำงาน เพื่อความถูกตองและตรงตามคุณสมบัติที่
ตองการของการศึกษา หรือตำแหนงนั้นๆ ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อมีหนังสือขอตรวจสอบ
คุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ จะถูกสงมาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากฐานขอมูลของ สนท. เชน ใบรับรองคุณวุฒิ Transcript หรือ การไดรับเกียรตินิยมตางๆ และทำหนังสือตอบ
กลับเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ วาถูกตองหรือไม
โดยในชวง ป 2553 สนท. ตรวจสอบคุณวุฒิไปทั้งหมด 2,871 ราย และพบการปลอมหลักฐานทางการศึกษา
ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ จะตองทำการตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองมากที่สุด โดยไมมีขอผิด
พลาด เพื่อความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเวลา
การทำบัตรนักศึกษาใบที่ 2 แบบเดิม และแบบใหม

เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามประสงค จ ะทำบั ต รนั ก ศึ ก ษาใหม หรื อ เรี ย กว า บั ต รนั ก ศึ ก ษาใบที่ 2 อั น เนื่ อ งจาก
บัตรหาย เปลี่ยนชื่อ-สกุล บัตรหมดอายุ หรืออื่นๆ สามารถยื่นใบคำรองขอทำบัตรใหมไดที่ สนท. โดย สนท.
จะรวบรวมใบคำรองทั้งหมด สงใหกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัตร ซึ่งนักศึกษาจะไดรับภายใน
15 วันทำการ หรือ 3 สัปดาห แตในภาคการศึกษาที่ 2/53 ไดมีการลดกระบวนการนี้ เหลือเพียง 10 วันทำการ
หรือ 2 สัปดาห โดยจากเดิมจะรวบรวมใบคำรองของนักศึกษาสงใหกับ ธ.กรุงไทยฯ สัปดาหละ 1 ครั้ง เปลี่ยนเปน
วันละ ครั้ง จึงถือเปนอีกหนึ่งการพัฒนาของ สนท. ที่จะใหบริการกับผูใชบริการไดรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ สนท. ยังมีโครงการที่สนับสนุนในเรื่อง
ของสุขภาพ เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
พรอมทั้งการดูแลของสุขภาพใจ ที่พี่นอง สนท. ปฏิบัติ
อยูเปนประจำ ในสวนนี้คงตองขอไปเลาตอในฉบับหนา
นะครับ ฉบับนี้ขอฝากชุดฟอรม สนท. ในรุนตางๆ ไวดู
กันเพลินๆ ถาชอบสามารถนำไปเปนแบบไดเลยครับ
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23 ธันวาคม 2553 กิจกรรมสานใจ... สรางสุข ประชาคม สนท.
รวมเลี้ยงอาหารวาง และมอบเงินทำบุญ ใหกับศูนยสถาน
สงเคราะหเด็กออนรังสิตคลอง 5 พรอมทั้งนำจตุปจจัยไปถวาย
ใหกับวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี
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23-24 ธันวาคม 2553 สนท. เขารวมงาน TU Sport Day
งานกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 งานนี้ไดทั้งการออกกำลังกาย
ความสามัคคี และแถมดวยความสนุกสนาน

สวัสดีครับ พบกับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2554 ตอนรับปกระตายทอง ดวยการประกาศผลการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร ของคณะตางๆ ยินดีตอนรับเพื่อนใหมทุกคนนะครับ
และสำหรับฉบับนี้ Dragonfly... ขอพาบินไปพบเรื่องราวดีๆ กันเชนเคย

Inside » ขอปรบมือดังๆ ใหกับ พี่จตุรงค (ตั้ม) และนองศุภลักษณ (กวาง) ที่ไดอันดับที่ 1 ควาเหรียญทองการแขงขัน

แบดมินตัน ประเภททีม ในงาน TU Sport Day การแขงขันกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 นอกจากนี้ พี่กอเกียรติ (มอน) และ
นองปฐมพงษ (แมงปอ) สามารถควาอันดับที่ 3 ในการเขารวมแขงขันฟุตซอล จากงานดังกลาวอีกดวย ตองขอชมเชยจริงๆ ครับ
เพราะนอกจากจะควารางวัลแลว ยังเปนการออกกำลังกาย เพื่อใหสุขภาพแข็งแรงอีกดวย
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"ให..โอกาสที่มากกวา"
ให..โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ควรไดโอกาส
ให..โอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนกับอาจารยใหม

นองแมงปอ

Outside » ขอขอบคุณเปนอยางสูงสำหรับ อาจารยจากคณะตางๆ ที่เขารวมสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะ

เศรษฐกิจ ในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปการศึกษา 2554 ซึ่งรวมแรงรวมใจ
เดินทางตามหาชางเผือกไปกับ สนท. โดยในครั้งนี้ ไดเดินทางไปสำรวจบานนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีอาจารยเขารวมทั้งหมด
77 คน ตองขอขอบคุณในความเสียสละในครั้งนี้เปนอยางยิ่งครับ

12

12

13

29 ธันวาคม 2553 สงทายปเกา ตอนรับปใหม กันทั้ง สนท. กับกิจกรรม
จับฉลากของขวัญ และการประกวดนองใหม ขวัญใจพี่ๆ สนท. พรอมทั้ง
อวยพรวันเกิดใหกับผูที่เกิดเดือนธันวาคม ไดแก วันที่ 13 พี่ธมลวรรณ
วันที่ 22 นองศุภลักษณ และวันที่ 30 พี่ปฐมพงษ ขอใหความสุขตลอดทั้งป
และตลอดไป

Talk of the "TU"

13

14

14

10 มกราคม 2554 สนท. รวมใหกำลังใจเขา
เยีย่ มนักศึกษาผูป ระสบอุบตั เิ หตุรถตูต กโทลเวย
ณ โรงพยาบาลวิภาวดี หายไวๆ นะครับ...

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนมกราคม ป 2554
เดือนแรกของปกระตายทอง ตอนรับอากาศหนาวเย็นชื่นใจ ขอใหอยู
นานๆ นะครับหนาวนี้ !

» นองถาม : อยากทราบกำหนดการจดทะเบียน ภาคฤดูรอน / 53 และคาใชจายเทาไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : จดทะเบียนลวงหนา ภาคฤดูรอน / 53 เริ่ม วันที่ 10-14 กุมภาพันธ 2554 รายละเอียดคาใชจายการ
จดทะเบียน ภาคฤดูรอ น ดูไดที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เรือ่ งนารู / ระเบียบ มธ. วาดวยคาธรรมเนียม มีรายละเอียดทุกชัน้ ปครับ
» น อ งถาม : เมื่ อ สั บ ดาห ที่ แ ล ว ได ค ำตอบเรื่ อ งการมี สิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ไปแล ว อยากทราบขั้ น ตอนการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตดวยครับ เพราะมีเพื่อนๆ สนใจคอนขางมาก
» พี่ แ มงปอตอบ : ขอบคุ ณ สำหรั บ คำถามครั บ หลั ง จากตรวจสอบว า
นักศึกษามีรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตไดแลวนั้น สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ออนไลนไดทันที ทาง www.reg.tu.ac.th ไปที่เมนูดานซาย คลิก “เขาสูระบบ”
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว
๏ กรณีรับเอกสารดวยตัวเอง ใหถือหลักฐานการชำระเงินรับหลักฐาน
ทางการศึกษาไดที่ สนท.
๏ กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย สนท. จะจัดสงเอกสารหลักฐานทางการ
ศึกษาใหภายใน 7 วันทำการ ตามที่อยูที่กรอกในระบบ
หมายเหตุ : ผูที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาแลว สามารถเขาไปขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลนไดกอน วันรับปริญญา 15 วันทำการ
ฉบับนี้ขอตอบแคนี้กอนนะครับ ยังมีคำถามที่นาสนใจซึ่งจะเปนประโยชน
กับนองๆ อีกหลายคน เชน การขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษยเกา ใชเวลา
เทาไหร และตองใชหลักฐานอะไรบาง เปนตน ไวจะมาตอบฉบับหนานะครับ

ขึ้นตนก็ชวนสงสัยเลยใชมั้ยคะ วามีอะไรหรือ?.. ฉบับนี้ขออนุญาตเลาพรอมการขีดๆ เขียนๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ สาเหตุก็มาจาก
มีทานสมาชิกชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ชาวธรรมศาสตรหลายตอหลายทาน ถามมาวา ไมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร
แลวหรือ? เมื่อไหรจะจัด Forum อีก แลว Walk Rally ละจะมีอีกมั้ย? เมื่อยิงคำถามมาเปนชุด บก. เลยสวมวิญญาณพี่แมงปอแหง Talk of
the TU ที่ไขขอของใจเกี่ยวกับเรื่องทางการศึกษา สวน บก. ขอไขขอของใจในเรื่องการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนแนวถนัด และถือโอกาส
แบงหนาที่กันไป แตคงไมไดตอบกันทุกฉบับนะคะ เพราะเนื้อหาหนานี้เปดกวาง เปดไว..เพื่อบอกกลาว และบอกเลาเรื่องราวสำคัญๆ
กลับมาตอกันที่ KM เรื่องการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร แตกอนอื่นขอเลาใหฟงกอนวา การทำ KM ใน สนท. นั้น แบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสำนัก รายบุคคล และเครือขาย ซึ่งในทุกๆ ป (งบประมาณ) เราจะมีการดำเนินการครบทุกระดับ แตจะตางกันไป
ตามชวงเวลา โดยเราพยายามทำควบคูไปพรอมๆ กัน เทาที่สามารถจะทำได ทั้งการผลักดันภายใน และการขับเคลื่อนภายนอก สนท. ที่มีอยู
สองกลุมดวยกัน คือ กลุมนักวิชาการของธรรมศาสตรเอง และกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
สำหรับเครือขาย เราจะมีการจัดกิจกรรมใหญเพื่อ
แลกเปลี่ ย นเป น ประจำทุ ก ป ใ นช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
เพราะถือเปนเดือนดี วันครบรอบสำนัก (12 พฤศจิกายน)
ในธรรมศาสตรถายังจำกันได เมื่อป 52 เราพาทานไป
Walk Rally ขยับแขงขยับขากันที่โคราช สวนเครือขายทั่ว
ประเทศเมื่อสองเดือนที่ผานมาเราพบกันที่พัทยา สำหรับ
งานระดับประเทศนี้ มหาวิทยาลัยตางๆ จะเวียนกันเปน
เจ า ภาพ และกิ จ กรรมใหญ ๆ เช น นี้ ในป ง บประมาณ
หนึ่งๆ เราคงจัดไดแคครั้งเดียว เนื่องจากการจัดแตละครั้ง
นั้ น ใช ง บประมาณค อ นข า งสู ง แต ข อบอกว า ... ชาว
ธรรมศาสตรเราคงไดเจอกันทุกป อาจจะมีเวนบาง แตก็
ขึ้นอยูกับวาเราไดรับเลือกเปนเจาภาพจัดงานในระดับ
ประเทศหรือไม ถาปไหนเปนเจาภาพ ก็คงตองเวนเหมือน
ปนี้คะ
นอกจากกิจกรรมใหญ อยาง Walk Rally แลว ยังมี Forum พูดคุยกันเรื่องขอบังคับฯ กิจกรรมยอยๆ ที่เราจัดกันในรั้วแมโดม ซึ่งสวนนี้จะ
มีการจัดอยางนอยปละ 3 ครั้ง อาจจะ 2 หรือ 3 เดือนเจอกันที ชวงไหนที่ยุงนอยก็เจอกันบอย ยุงมากก็เวนชวงหาง รวมๆ แลว 1 ป จัด
กิจกรรมพบปะ 4 ครั้ง (ใหญ 1 ยอย 3) ..และอีกไมนานเกินรอ เราคงไดเจอกันที่เวที Forum ไมมีนาคมก็เมษายนนะคะ

ปล. เพื่อใหหายคิดถึงกัน ติดตามขาวสาร และพูดคุยกันไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ที่ KM Blog นะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ นางลักขณา
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถตรวจ
ดูวิชาที่เปดสอน
ภาคฤดูรอน / 53 ไดแลว ! ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน / ตารางสอน- ตารางสอบ หรือ เมนูซายมือ
หัวขอ “คนหารายวิชา”
Next »

พี่กอ

11
8

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

นองกวาง

2

“ไขขอของใจ การจัดกิจกรรม KM”

4

พี่ตั้ม

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2554

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ
จดทะเบียนออนไลน ภาคฤดูรอน ได ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๏ รหัส 47-50 จดทะเบียนฯ
14 - 16 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 51 จดทะเบียนฯ
15 - 17 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 52 จดทะเบียนฯ
16 - 18 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 53 จดทะเบียนฯ
17 - 21 กุมภาพันธ 2554
ที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เขาสูระบบ / จดทะเบียน

Modern

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่
นอกเหนือจากหองเรียน !

Accuracy

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะครับ

Smart

พบกับบัตรนักศึกษา ใบที่ 2 ที่ สนท. !

Smile

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน ไปกับ สนท. !

Activity

On

January 2011

Reg_TU
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23 ธันวาคม 2553 กิจกรรมสานใจ... สรางสุข ประชาคม สนท.
รวมเลี้ยงอาหารวาง และมอบเงินทำบุญ ใหกับศูนยสถาน
สงเคราะหเด็กออนรังสิตคลอง 5 พรอมทั้งนำจตุปจจัยไปถวาย
ใหกับวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี

3

10

7

23-24 ธันวาคม 2553 สนท. เขารวมงาน TU Sport Day
งานกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 งานนี้ไดทั้งการออกกำลังกาย
ความสามัคคี และแถมดวยความสนุกสนาน

สวัสดีครับ พบกับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2554 ตอนรับปกระตายทอง ดวยการประกาศผลการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร ของคณะตางๆ ยินดีตอนรับเพื่อนใหมทุกคนนะครับ
และสำหรับฉบับนี้ Dragonfly... ขอพาบินไปพบเรื่องราวดีๆ กันเชนเคย

Inside » ขอปรบมือดังๆ ใหกับ พี่จตุรงค (ตั้ม) และนองศุภลักษณ (กวาง) ที่ไดอันดับที่ 1 ควาเหรียญทองการแขงขัน

แบดมินตัน ประเภททีม ในงาน TU Sport Day การแขงขันกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 นอกจากนี้ พี่กอเกียรติ (มอน) และ
นองปฐมพงษ (แมงปอ) สามารถควาอันดับที่ 3 ในการเขารวมแขงขันฟุตซอล จากงานดังกลาวอีกดวย ตองขอชมเชยจริงๆ ครับ
เพราะนอกจากจะควารางวัลแลว ยังเปนการออกกำลังกาย เพื่อใหสุขภาพแข็งแรงอีกดวย

4
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"ให..โอกาสที่มากกวา"
ให..โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ควรไดโอกาส
ให..โอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนกับอาจารยใหม

นองแมงปอ

Outside » ขอขอบคุณเปนอยางสูงสำหรับ อาจารยจากคณะตางๆ ที่เขารวมสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะ

เศรษฐกิจ ในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปการศึกษา 2554 ซึ่งรวมแรงรวมใจ
เดินทางตามหาชางเผือกไปกับ สนท. โดยในครั้งนี้ ไดเดินทางไปสำรวจบานนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีอาจารยเขารวมทั้งหมด
77 คน ตองขอขอบคุณในความเสียสละในครั้งนี้เปนอยางยิ่งครับ

12
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29 ธันวาคม 2553 สงทายปเกา ตอนรับปใหม กันทั้ง สนท. กับกิจกรรม
จับฉลากของขวัญ และการประกวดนองใหม ขวัญใจพี่ๆ สนท. พรอมทั้ง
อวยพรวันเกิดใหกับผูที่เกิดเดือนธันวาคม ไดแก วันที่ 13 พี่ธมลวรรณ
วันที่ 22 นองศุภลักษณ และวันที่ 30 พี่ปฐมพงษ ขอใหความสุขตลอดทั้งป
และตลอดไป

Talk of the "TU"

13

14

14

10 มกราคม 2554 สนท. รวมใหกำลังใจเขา
เยีย่ มนักศึกษาผูป ระสบอุบตั เิ หตุรถตูต กโทลเวย
ณ โรงพยาบาลวิภาวดี หายไวๆ นะครับ...

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนมกราคม ป 2554
เดือนแรกของปกระตายทอง ตอนรับอากาศหนาวเย็นชื่นใจ ขอใหอยู
นานๆ นะครับหนาวนี้ !

» นองถาม : อยากทราบกำหนดการจดทะเบียน ภาคฤดูรอน / 53 และคาใชจายเทาไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : จดทะเบียนลวงหนา ภาคฤดูรอน / 53 เริ่ม วันที่ 10-14 กุมภาพันธ 2554 รายละเอียดคาใชจายการ
จดทะเบียน ภาคฤดูรอ น ดูไดที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เรือ่ งนารู / ระเบียบ มธ. วาดวยคาธรรมเนียม มีรายละเอียดทุกชัน้ ปครับ
» น อ งถาม : เมื่ อ สั บ ดาห ที่ แ ล ว ได ค ำตอบเรื่ อ งการมี สิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ไปแล ว อยากทราบขั้ น ตอนการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตดวยครับ เพราะมีเพื่อนๆ สนใจคอนขางมาก
» พี่ แ มงปอตอบ : ขอบคุ ณ สำหรั บ คำถามครั บ หลั ง จากตรวจสอบว า
นักศึกษามีรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตไดแลวนั้น สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ออนไลนไดทันที ทาง www.reg.tu.ac.th ไปที่เมนูดานซาย คลิก “เขาสูระบบ”
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว
๏ กรณีรับเอกสารดวยตัวเอง ใหถือหลักฐานการชำระเงินรับหลักฐาน
ทางการศึกษาไดที่ สนท.
๏ กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย สนท. จะจัดสงเอกสารหลักฐานทางการ
ศึกษาใหภายใน 7 วันทำการ ตามที่อยูที่กรอกในระบบ
หมายเหตุ : ผูที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาแลว สามารถเขาไปขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลนไดกอน วันรับปริญญา 15 วันทำการ
ฉบับนี้ขอตอบแคนี้กอนนะครับ ยังมีคำถามที่นาสนใจซึ่งจะเปนประโยชน
กับนองๆ อีกหลายคน เชน การขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษยเกา ใชเวลา
เทาไหร และตองใชหลักฐานอะไรบาง เปนตน ไวจะมาตอบฉบับหนานะครับ

ขึ้นตนก็ชวนสงสัยเลยใชมั้ยคะ วามีอะไรหรือ?.. ฉบับนี้ขออนุญาตเลาพรอมการขีดๆ เขียนๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ สาเหตุก็มาจาก
มีทานสมาชิกชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ชาวธรรมศาสตรหลายตอหลายทาน ถามมาวา ไมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร
แลวหรือ? เมื่อไหรจะจัด Forum อีก แลว Walk Rally ละจะมีอีกมั้ย? เมื่อยิงคำถามมาเปนชุด บก. เลยสวมวิญญาณพี่แมงปอแหง Talk of
the TU ที่ไขขอของใจเกี่ยวกับเรื่องทางการศึกษา สวน บก. ขอไขขอของใจในเรื่องการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนแนวถนัด และถือโอกาส
แบงหนาที่กันไป แตคงไมไดตอบกันทุกฉบับนะคะ เพราะเนื้อหาหนานี้เปดกวาง เปดไว..เพื่อบอกกลาว และบอกเลาเรื่องราวสำคัญๆ
กลับมาตอกันที่ KM เรื่องการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร แตกอนอื่นขอเลาใหฟงกอนวา การทำ KM ใน สนท. นั้น แบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสำนัก รายบุคคล และเครือขาย ซึ่งในทุกๆ ป (งบประมาณ) เราจะมีการดำเนินการครบทุกระดับ แตจะตางกันไป
ตามชวงเวลา โดยเราพยายามทำควบคูไปพรอมๆ กัน เทาที่สามารถจะทำได ทั้งการผลักดันภายใน และการขับเคลื่อนภายนอก สนท. ที่มีอยู
สองกลุมดวยกัน คือ กลุมนักวิชาการของธรรมศาสตรเอง และกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
สำหรับเครือขาย เราจะมีการจัดกิจกรรมใหญเพื่อ
แลกเปลี่ ย นเป น ประจำทุ ก ป ใ นช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
เพราะถือเปนเดือนดี วันครบรอบสำนัก (12 พฤศจิกายน)
ในธรรมศาสตรถายังจำกันได เมื่อป 52 เราพาทานไป
Walk Rally ขยับแขงขยับขากันที่โคราช สวนเครือขายทั่ว
ประเทศเมื่อสองเดือนที่ผานมาเราพบกันที่พัทยา สำหรับ
งานระดับประเทศนี้ มหาวิทยาลัยตางๆ จะเวียนกันเปน
เจ า ภาพ และกิ จ กรรมใหญ ๆ เช น นี้ ในป ง บประมาณ
หนึ่งๆ เราคงจัดไดแคครั้งเดียว เนื่องจากการจัดแตละครั้ง
นั้ น ใช ง บประมาณค อ นข า งสู ง แต ข อบอกว า ... ชาว
ธรรมศาสตรเราคงไดเจอกันทุกป อาจจะมีเวนบาง แตก็
ขึ้นอยูกับวาเราไดรับเลือกเปนเจาภาพจัดงานในระดับ
ประเทศหรือไม ถาปไหนเปนเจาภาพ ก็คงตองเวนเหมือน
ปนี้คะ
นอกจากกิจกรรมใหญ อยาง Walk Rally แลว ยังมี Forum พูดคุยกันเรื่องขอบังคับฯ กิจกรรมยอยๆ ที่เราจัดกันในรั้วแมโดม ซึ่งสวนนี้จะ
มีการจัดอยางนอยปละ 3 ครั้ง อาจจะ 2 หรือ 3 เดือนเจอกันที ชวงไหนที่ยุงนอยก็เจอกันบอย ยุงมากก็เวนชวงหาง รวมๆ แลว 1 ป จัด
กิจกรรมพบปะ 4 ครั้ง (ใหญ 1 ยอย 3) ..และอีกไมนานเกินรอ เราคงไดเจอกันที่เวที Forum ไมมีนาคมก็เมษายนนะคะ

ปล. เพื่อใหหายคิดถึงกัน ติดตามขาวสาร และพูดคุยกันไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ที่ KM Blog นะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ นางลักขณา
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถตรวจ
ดูวิชาที่เปดสอน
ภาคฤดูรอน / 53 ไดแลว ! ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน / ตารางสอน- ตารางสอบ หรือ เมนูซายมือ
หัวขอ “คนหารายวิชา”
Next »

พี่กอ

11
8

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

นองกวาง

2

“ไขขอของใจ การจัดกิจกรรม KM”

4

พี่ตั้ม

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2554

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ
จดทะเบียนออนไลน ภาคฤดูรอน ได ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๏ รหัส 47-50 จดทะเบียนฯ
14 - 16 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 51 จดทะเบียนฯ
15 - 17 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 52 จดทะเบียนฯ
16 - 18 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 53 จดทะเบียนฯ
17 - 21 กุมภาพันธ 2554
ที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เขาสูระบบ / จดทะเบียน

Modern

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่
นอกเหนือจากหองเรียน !

Accuracy

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะครับ

Smart

พบกับบัตรนักศึกษา ใบที่ 2 ที่ สนท. !

Smile

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน ไปกับ สนท. !

Activity

On

January 2011

Reg_TU
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23 ธันวาคม 2553 กิจกรรมสานใจ... สรางสุข ประชาคม สนท.
รวมเลี้ยงอาหารวาง และมอบเงินทำบุญ ใหกับศูนยสถาน
สงเคราะหเด็กออนรังสิตคลอง 5 พรอมทั้งนำจตุปจจัยไปถวาย
ใหกับวัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี

3

10

7

23-24 ธันวาคม 2553 สนท. เขารวมงาน TU Sport Day
งานกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 งานนี้ไดทั้งการออกกำลังกาย
ความสามัคคี และแถมดวยความสนุกสนาน

สวัสดีครับ พบกับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2554 ตอนรับปกระตายทอง ดวยการประกาศผลการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร ของคณะตางๆ ยินดีตอนรับเพื่อนใหมทุกคนนะครับ
และสำหรับฉบับนี้ Dragonfly... ขอพาบินไปพบเรื่องราวดีๆ กันเชนเคย

Inside » ขอปรบมือดังๆ ใหกับ พี่จตุรงค (ตั้ม) และนองศุภลักษณ (กวาง) ที่ไดอันดับที่ 1 ควาเหรียญทองการแขงขัน

แบดมินตัน ประเภททีม ในงาน TU Sport Day การแขงขันกีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 นอกจากนี้ พี่กอเกียรติ (มอน) และ
นองปฐมพงษ (แมงปอ) สามารถควาอันดับที่ 3 ในการเขารวมแขงขันฟุตซอล จากงานดังกลาวอีกดวย ตองขอชมเชยจริงๆ ครับ
เพราะนอกจากจะควารางวัลแลว ยังเปนการออกกำลังกาย เพื่อใหสุขภาพแข็งแรงอีกดวย

4

5
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"ให..โอกาสที่มากกวา"
ให..โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ควรไดโอกาส
ให..โอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนกับอาจารยใหม

นองแมงปอ

Outside » ขอขอบคุณเปนอยางสูงสำหรับ อาจารยจากคณะตางๆ ที่เขารวมสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะ

เศรษฐกิจ ในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปการศึกษา 2554 ซึ่งรวมแรงรวมใจ
เดินทางตามหาชางเผือกไปกับ สนท. โดยในครั้งนี้ ไดเดินทางไปสำรวจบานนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีอาจารยเขารวมทั้งหมด
77 คน ตองขอขอบคุณในความเสียสละในครั้งนี้เปนอยางยิ่งครับ

12

12

13

29 ธันวาคม 2553 สงทายปเกา ตอนรับปใหม กันทั้ง สนท. กับกิจกรรม
จับฉลากของขวัญ และการประกวดนองใหม ขวัญใจพี่ๆ สนท. พรอมทั้ง
อวยพรวันเกิดใหกับผูที่เกิดเดือนธันวาคม ไดแก วันที่ 13 พี่ธมลวรรณ
วันที่ 22 นองศุภลักษณ และวันที่ 30 พี่ปฐมพงษ ขอใหความสุขตลอดทั้งป
และตลอดไป

Talk of the "TU"

13

14

14

10 มกราคม 2554 สนท. รวมใหกำลังใจเขา
เยีย่ มนักศึกษาผูป ระสบอุบตั เิ หตุรถตูต กโทลเวย
ณ โรงพยาบาลวิภาวดี หายไวๆ นะครับ...

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนมกราคม ป 2554
เดือนแรกของปกระตายทอง ตอนรับอากาศหนาวเย็นชื่นใจ ขอใหอยู
นานๆ นะครับหนาวนี้ !

» นองถาม : อยากทราบกำหนดการจดทะเบียน ภาคฤดูรอน / 53 และคาใชจายเทาไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : จดทะเบียนลวงหนา ภาคฤดูรอน / 53 เริ่ม วันที่ 10-14 กุมภาพันธ 2554 รายละเอียดคาใชจายการ
จดทะเบียน ภาคฤดูรอ น ดูไดที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เรือ่ งนารู / ระเบียบ มธ. วาดวยคาธรรมเนียม มีรายละเอียดทุกชัน้ ปครับ
» น อ งถาม : เมื่ อ สั บ ดาห ที่ แ ล ว ได ค ำตอบเรื่ อ งการมี สิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ไปแล ว อยากทราบขั้ น ตอนการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตดวยครับ เพราะมีเพื่อนๆ สนใจคอนขางมาก
» พี่ แ มงปอตอบ : ขอบคุ ณ สำหรั บ คำถามครั บ หลั ง จากตรวจสอบว า
นักศึกษามีรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตไดแลวนั้น สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ออนไลนไดทันที ทาง www.reg.tu.ac.th ไปที่เมนูดานซาย คลิก “เขาสูระบบ”
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว
๏ กรณีรับเอกสารดวยตัวเอง ใหถือหลักฐานการชำระเงินรับหลักฐาน
ทางการศึกษาไดที่ สนท.
๏ กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย สนท. จะจัดสงเอกสารหลักฐานทางการ
ศึกษาใหภายใน 7 วันทำการ ตามที่อยูที่กรอกในระบบ
หมายเหตุ : ผูที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาแลว สามารถเขาไปขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลนไดกอน วันรับปริญญา 15 วันทำการ
ฉบับนี้ขอตอบแคนี้กอนนะครับ ยังมีคำถามที่นาสนใจซึ่งจะเปนประโยชน
กับนองๆ อีกหลายคน เชน การขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษยเกา ใชเวลา
เทาไหร และตองใชหลักฐานอะไรบาง เปนตน ไวจะมาตอบฉบับหนานะครับ

ขึ้นตนก็ชวนสงสัยเลยใชมั้ยคะ วามีอะไรหรือ?.. ฉบับนี้ขออนุญาตเลาพรอมการขีดๆ เขียนๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ สาเหตุก็มาจาก
มีทานสมาชิกชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ชาวธรรมศาสตรหลายตอหลายทาน ถามมาวา ไมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร
แลวหรือ? เมื่อไหรจะจัด Forum อีก แลว Walk Rally ละจะมีอีกมั้ย? เมื่อยิงคำถามมาเปนชุด บก. เลยสวมวิญญาณพี่แมงปอแหง Talk of
the TU ที่ไขขอของใจเกี่ยวกับเรื่องทางการศึกษา สวน บก. ขอไขขอของใจในเรื่องการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนแนวถนัด และถือโอกาส
แบงหนาที่กันไป แตคงไมไดตอบกันทุกฉบับนะคะ เพราะเนื้อหาหนานี้เปดกวาง เปดไว..เพื่อบอกกลาว และบอกเลาเรื่องราวสำคัญๆ
กลับมาตอกันที่ KM เรื่องการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในธรรมศาสตร แตกอนอื่นขอเลาใหฟงกอนวา การทำ KM ใน สนท. นั้น แบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสำนัก รายบุคคล และเครือขาย ซึ่งในทุกๆ ป (งบประมาณ) เราจะมีการดำเนินการครบทุกระดับ แตจะตางกันไป
ตามชวงเวลา โดยเราพยายามทำควบคูไปพรอมๆ กัน เทาที่สามารถจะทำได ทั้งการผลักดันภายใน และการขับเคลื่อนภายนอก สนท. ที่มีอยู
สองกลุมดวยกัน คือ กลุมนักวิชาการของธรรมศาสตรเอง และกลุมเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
สำหรับเครือขาย เราจะมีการจัดกิจกรรมใหญเพื่อ
แลกเปลี่ ย นเป น ประจำทุ ก ป ใ นช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
เพราะถือเปนเดือนดี วันครบรอบสำนัก (12 พฤศจิกายน)
ในธรรมศาสตรถายังจำกันได เมื่อป 52 เราพาทานไป
Walk Rally ขยับแขงขยับขากันที่โคราช สวนเครือขายทั่ว
ประเทศเมื่อสองเดือนที่ผานมาเราพบกันที่พัทยา สำหรับ
งานระดับประเทศนี้ มหาวิทยาลัยตางๆ จะเวียนกันเปน
เจ า ภาพ และกิ จ กรรมใหญ ๆ เช น นี้ ในป ง บประมาณ
หนึ่งๆ เราคงจัดไดแคครั้งเดียว เนื่องจากการจัดแตละครั้ง
นั้ น ใช ง บประมาณค อ นข า งสู ง แต ข อบอกว า ... ชาว
ธรรมศาสตรเราคงไดเจอกันทุกป อาจจะมีเวนบาง แตก็
ขึ้นอยูกับวาเราไดรับเลือกเปนเจาภาพจัดงานในระดับ
ประเทศหรือไม ถาปไหนเปนเจาภาพ ก็คงตองเวนเหมือน
ปนี้คะ
นอกจากกิจกรรมใหญ อยาง Walk Rally แลว ยังมี Forum พูดคุยกันเรื่องขอบังคับฯ กิจกรรมยอยๆ ที่เราจัดกันในรั้วแมโดม ซึ่งสวนนี้จะ
มีการจัดอยางนอยปละ 3 ครั้ง อาจจะ 2 หรือ 3 เดือนเจอกันที ชวงไหนที่ยุงนอยก็เจอกันบอย ยุงมากก็เวนชวงหาง รวมๆ แลว 1 ป จัด
กิจกรรมพบปะ 4 ครั้ง (ใหญ 1 ยอย 3) ..และอีกไมนานเกินรอ เราคงไดเจอกันที่เวที Forum ไมมีนาคมก็เมษายนนะคะ

ปล. เพื่อใหหายคิดถึงกัน ติดตามขาวสาร และพูดคุยกันไดที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ที่ KM Blog นะคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ นางลักขณา
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ สามารถตรวจ
ดูวิชาที่เปดสอน
ภาคฤดูรอน / 53 ไดแลว ! ที่ www.reg.tu.ac.th
หัวขอ นักศึกษาปจจุบัน / ตารางสอน- ตารางสอบ หรือ เมนูซายมือ
หัวขอ “คนหารายวิชา”
Next »

พี่กอ

11
8

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

นองกวาง

2

“ไขขอของใจ การจัดกิจกรรม KM”

4

พี่ตั้ม

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2554

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกคณะ
จดทะเบียนออนไลน ภาคฤดูรอน ได ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
๏ รหัส 47-50 จดทะเบียนฯ
14 - 16 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 51 จดทะเบียนฯ
15 - 17 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 52 จดทะเบียนฯ
16 - 18 กุมภาพันธ 2554
๏ รหัส 53 จดทะเบียนฯ
17 - 21 กุมภาพันธ 2554
ที่ www.reg.tu.ac.th หัวขอ เขาสูระบบ / จดทะเบียน

Modern

อาจารยใหม…กับภารกิจใหมที่
นอกเหนือจากหองเรียน !

Accuracy

มาตรวจสอบคุณวุฒิกันเถอะครับ

Smart

พบกับบัตรนักศึกษา ใบที่ 2 ที่ สนท. !

Smile

สรางแรงบันดาลใจในการทำงาน ไปกับ สนท. !

