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“ฟาหลังฝนยอมสดใสเสมอ”
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ประมวลภาพความเสียหายของ สนท.
อันเนื่องมากจากเหตุมหาอุทกภัย 2554
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คณะกรรมการสำนักงานและคณะกรรมการ
บริหารสำนักธันวาคม 2554 สนท.จัดประชุม
พรอมทั้ง อ.ธนากร ตาระกา อาจารยประจำ
คณะสถาปตยกรรมฯ และผูที่เกี่ยวของ
ในวาระพิเศษ เรื่อง แบบแปลนหองทำงาน
ภายใน สนท. ณ หองโถงชั้นลาง สนท. มธ.
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16 มกราคม 2555 งานสานใจสรางสุข
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในการสรรหา
ผูอำนวยการ สนท. โดยมี รศ.ดร.ทวีป
ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธานในการดำเนินการแสดงความ
คิดเห็นจากประชาคม สนท. และผูที่
เกี่ยวของ ณ หองโถงชั้นลาง สนท. มธ.
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16 มกราคม 2555 จับของขวัญปใหมและ
สุขสันตวันเกิด รวบยอดใหกับผูที่เกิดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2554 – มกราคม 2555
ขอใหทุก ๆ ทานที่เกิดในเดือนดังกลาวมี
ความสุขมาก ๆ รวย ๆ เฮง ๆ ครับ

เปนคนเลาเรื่องใหเราฟงเองคะ และทานยังบอกอีกวา
บริการตองใหดีกวาเดิม ไมหวั่น..แมน้ำจะทวมมาก
กลับมาที่ฟากรังสิต ก็เชนเดียวกัน รวมพลัง..รวมใจ
ฟนฟูหลังน้ำทวม นำทีมโดย ผอ. และ รษก. เลขานุการ
ที่ไมไดทิ้งสำนักไปไหน ทานอยูลุย สู Flood ตลอด
สองเดือนเต็มๆ ฝายทะเบียนประวัติฯ ก็ครบหนาเตรียม
ความพรอมกอนเปดงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล
1 และ 2 ก็ปรับกระบวนการใหบริการ แนะนำแก
นักศึกษาอยางใกลชิด ฝายรับเขาศึกษา ก็ตองปรับระยะ
เวลากระบวนการรับสมัคร ทำงานแขงกับเวลามากขึ้น
ฝายประมวลขอมูลที่ดูแลระบบสารสนเทศตางๆ ประคับ
ประคองการใหบริการใหดีที่สุดในสภาวะที่มีอยางจำกัด
รวมไปถึ ง ฝ า ยบริ ก ารงานทั่ ว ไป และฝ า ยยุ ท ธศาสตร
และประเมินผล ที่เปนฝายสนับสนุนในเรื่องตางๆ เพื่อ
การฟนฟูสำนัก
พลั ง แห ง การร ว มแรงร ว มใจครั้ ง นี้ คงเป น เครื่ อ ง
ยืนยันไดวา แมน้ำจะมาอีกสักกี่ครั้ง เราก็ยังคงอยูได
แตถาจะใหดี อยามาอีกเลยนะคะ ^.<
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ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th
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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
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท 081-488-8242 พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

สนท. ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สนท. ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาค S/54 และ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปการศึกษา 2555 แลว ติดตามไดที่ www.reg.tu.ac.th
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เรากลั บ มาแล ว ... น้ ำ พั ด พาเราหายไปเสี ย นาน
กลับมาครั้งนี้เรามีภาพเก็บตกบรรยากาศของการ
สูญเสียจากน้ำทวมที่สำนักงานศูนยรังสิตมาใหดูกัน
แม ว า สำนั ก งานเราจะยั ง ต อ งรอการซ อ มแซม
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ก ลั บ มาทำงาน กลั บ มาบริ ก ารได เ ต็ ม
รูปแบบเหมือนเดิม แตการบริการทางการศึกษาที่มีอยู
ในปจจุบันก็ไมไดยกเลิกไปแตอยางใด เรามีสำนักงาน
ชั่ ว คราวที่ ใ ห บ ริ ก ารเช น เดิ ม ที่ อ าคารเรี ย นรวมทาง
สั ง คมศาสตร ห อ ง SC 2035 งานนี้ ต อ งขอบคุ ณ ทาง
สปข. คะ ที่จัดสรรพื้นที่และอุปกรณใหกับเรา
นอกจากที่ ต อ งยุ ง ๆ เรื่ อ งของการฟ น ฟู ซ อ มแซม
อาคารแล ว ในส ว นของงานพั ฒ นาเราก็ ไ ม ไ ด ทิ้ ง ไป
ยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะฉบับนี้ กับการ
ลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารแก บั ณ ฑิ ต ของธรรมศาสตร
และศิษยเกาที่ขอ Official Transcript ปดผนึก เพื่อใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ที่จุดบริการสวนหนา ทาพระจันทร งานนี้..หัวหนา
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทรใหเกียรติ

12-19 มีนาคม 2555 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
สามารถขอถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร "W" ไดทาง
www.reg.tu.ac.th หัวขอเขาสูระบบ / Drop W

Modern

ชวนดูการบริการในชวงอุทกภัย
ณ สนท. ทาพระจันทร

Accuracy

รูทัน ! สนท. รูทัน กิจกรรมนักศึกษา

Smart

การบริการหลังน้ำทวม ของ สนท.

Smile

รวมฟนฟู สนท. ใหเหมือนบานของเราอีกครั้ง

M
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 ชวน... มาดูการบริการชวงอุทกภัยที่ สนท. ทาพระจันทร
ถาถามวา สำนักทะเบียนฯ ศูนยรังสิตบริการนักศึกษา
อาจารย และศิษยเกาไดอยางไร ในสถานการณอุทกภัยตั้งแต
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 หลายคนอาจคิดวาคง
หยุดการบริการไปเลย ในเมื่อน้ำทวมถึงเมตรครึ่ง แตสำนัก
ทะเบี ย นฯ ยั ง ให บ ริ ก ารได อ ยางตอเนื่องอยู เนื่องจากเรามี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษาออนไลน ซึ่งมี
ขอมูลเชื่อมโยงไดทั้งทาพระจันทรและรังสิตจึงยังมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพอยู โดยสามารถบริการไดที่สำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึ่งมีกิจกรรมตอไปนี้

1. บริการใบรับรอง ทรานสคริปต ทีเ่ คานเตอรสำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึง่ มีนกั ศึกษามาใชบริการมากกวาเดิม 3 เทา
2. เสนอรายชือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกนกั ศึกษาศูนยรงั สิต

ทั้งนี้ไดมีการปรับขั้นตอน-นัดรับ ใหบริการแกบัณฑิตของ
ธรรมศาสตร และศิษยเกาทีข่ อ Official Transcript ปดผนึก เพือ่ ใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น จาก
นัดรับ 5 วันทำการ เปน รอรับประมาณ 15-30 นาที (กรณีไมมี
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยตางประเทศ) ซึง่ ใน 3 เดือนดังกลาวมี
ผูข อทำเซ็นซองเปนจำนวน 142 คน
ด ว ยความก า วหน า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ความ
สามารถและความรวมมือรวมใจของผูป ฏิบตั งิ าน ความมีวสิ ยั ทัศน
ทีก่ า วไกลของฝายบริหารของมหาวิทยาลัย และการทีฝ่ า ยบริหาร
ใหการสนับสนุนใหสำนักทะเบียนฯ ทำงานไดอยางเต็มที่ทำให
สำนักทะเบียนและประมวลผลทำงานไดดังวิสัยทัศนของสำนัก
ทะเบียนฯ "เปนหนวยงานทีม่ รี ะบบการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยเทียบเทาสากล มีระบบการบริการทีม่ ผี ู
ใชบริการเปนศูนยกลางและมีคณ
ุ ภาพการบริการทีเ่ ปนเลิศใน
ทุกชองทางของการติดตอ"
สนับสนุนขอมูลโดย
นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล
หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร
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 รูทัน สนท.

mart

 สนท.ศูนยรังสิต บริการอยางไรในชวงเหตุอุทกภัย- หลังเหตุอุทกภัย

เปนที่ทราบกันดีวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 สงผลใหการดำเนินงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย ตองมีการเลื่อน ขยาย และเปลี่ยนแปลง สนท. ก็เชนกัน สำหรับฉบับนี้ จะขอนำกำหนดการ ที่สำคัญ ๆ
ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2555 ดังนี้ ครับ

โครงการรับตรง
กิจกรรม

คณะ/สถาบัน

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกา ผานระบบ
เคลียรริ่งเฮาส (Clearing House)

กำหนดการ

- คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร และคณะสหเวชศาสตร

วันที่ 2 มีนาคม 2555

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วันที่ 6 มีนาคม 2555

- คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

วันที่ 11-17 มีนาคม 2555

วันประกาศผลรอบสุดทาย
วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

ชวงเหตุอุทกภัย

แมวา สำนักทะเบียนฯจะไดรับผลความเสียหายจากอุทกภัยเปนอยางมาก ซึ่งประเมินความเสียหายประมาณกวา 90 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
สำนักทะเบียนฯทั้งหมด แตในเรื่องของภาระงานตาง ๆ ที่เปนหนาที่รับผิดชอบ ก็ยังคงตองดำเนินตอไป โดยเฉพาะกิจกรรมทางการศึกษาของ
นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไมวาจะเปน การประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/54 การประกาศเลื่อนสอบโครงการรับตรง
ตางๆ การประกาศเลื่อนเปดภาค 2/54 การจัดหองสอบปลายภาค 1/54 การจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรง มธ. ประจำปการศึกษา 2555 การจัดทำ
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษาภาค 2/54 และ S/54 ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของทั้ง ผูอำนวยการ เลขานุการ เจาหนาที่
ฝายตางๆของสำนักฯ ทั้งศูนยรังสิต และทาพระจันทร แมวาจะไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตอที่อยูอาศัยและการดำรงชีวิตก็ตาม แตเรา
ก็สามารถติดตอประสานงานกัน สรางเครือขายการปฏิบัติงานที่เขมแข็ง โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ อยางเต็มกำลังความสามารถ ขับเคลื่อน
กระบวนงานตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี


mile

 รวมฟนฟู สนท. ใหเหมือนบานของเราอีกครั้งหนึ่ง !
สนท. เปนอีกหนึ่งองคกรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งแมวาใน
ตอนนี้ สถานการณตางๆ ไดเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แตคราบรอยแหงความเสียหายยังคงอยู และพวกเราประชาคม
สนท. ตองรวมมือรวมใจในการฟนฟู สนท. ของเราใหกลับมาเหมือนบานเราอีกครั้งหนึ่ง

ชวงเหตุอุทกภัย

 สนท. มธ. สามารถกลับมาเปดบริการไดเปนปกติแลว

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถกลับมาเปดทำการไดเปนปกติแลว หลังไดรับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัย และปดทำการไปกวา 2 เดือน แมวาในการบริการอาจยังไมสะดวกสบายครบทั้งหมด แต สนท. มีความพยายามที่จะกำหนด
แผนในการแกไขปญหา และฟนฟูองคกรใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ในการใหบริการของ สนท. หลังเหตุอุทกภัย จึงมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย สถานที่ และการใหบริการตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
สื่อสารดังตอไปนี้
ที่ทำการชั่วคราว สนท. ณ อาคาร SC ชั้น 2 หอง SC 2035 ประกอบดวยงานดังนี้

โครงการนักกีฬาชางเผือกและโครงการนักศึกษาพิการ
กิจกรรม



S

กำหนดการ
6 มีนาคม 2555
7-9 มีนาคม 2555

สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม ในกิจกรรมอืน่ ๆ ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ปการศึกษา
2555 ไดที่ http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64 หรือ http://www.facebook.com/Admissions.TU สำหรับฉบับ
ตอไป จะมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษา มาฝากกันบาง ติดตามดวยครับ

9 งานจดทะเบียน การผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม
9 หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา
เปดบริการ 9.00 – 16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
หัวหนาฝายทะเบียนฯ 1 โทร.02-696-6553 หัวหนาฝายทะเบียนฯ 2 โทร.02-696-6554
เจาหนาที่บริการ 02-696-5665
9 การขอหลักฐานการศึกษา และทำบัตรนักศึกษา
เปดบริการ 8.30 -16.00 น. ไมพักเที่ยง
9 ที่ทำการ สนท. ณ อาคาร สนท. ชั้น 2
เปดบริการ 8.30-16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น. โทร.02-564-4440-79
- ผูอำนวยการและเลขานุการ
ตอ 1605
- ฝายทะเบียนประวัติฯ
ตอ 1611
- ฝายรับเขาศึกษาและฝายประมวลขอมูล
ตอ 1627
- ฝายบริการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
ตอ 1643
- ฝายยุทธศาสตรฯ
ตอ 1648
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการใหบริการตาง ๆ และการติดตอสื่อสาร ของ สนท. ไดทาง www.reg.tu.ac.th และ
www.facebook.com/Registrar.TU ซึ่งเราจะอัพเดทขาวสารตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการใชบริการอยางแนนอนครับ

ชีวิตยังตองดำเนินตอไป ประชาคม สนท. เชื่อวายังมีฟาหลังฝน ที่สวยงามรอเราอยู และเราจะไมมีวันยืนอยูอยาง
เดียวดาย เหตุอุทกภัยในครั้งแสดงใหเห็นถึงพลัง และน้ำใจของชาว สนท. ทุกคนจริง ๆ ครับ

M

odern

 ชวน... มาดูการบริการชวงอุทกภัยที่ สนท. ทาพระจันทร
ถาถามวา สำนักทะเบียนฯ ศูนยรังสิตบริการนักศึกษา
อาจารย และศิษยเกาไดอยางไร ในสถานการณอุทกภัยตั้งแต
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 หลายคนอาจคิดวาคง
หยุดการบริการไปเลย ในเมื่อน้ำทวมถึงเมตรครึ่ง แตสำนัก
ทะเบี ย นฯ ยั ง ให บ ริ ก ารได อ ยางตอเนื่องอยู เนื่องจากเรามี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษาออนไลน ซึ่งมี
ขอมูลเชื่อมโยงไดทั้งทาพระจันทรและรังสิตจึงยังมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพอยู โดยสามารถบริการไดที่สำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึ่งมีกิจกรรมตอไปนี้

1. บริการใบรับรอง ทรานสคริปต ทีเ่ คานเตอรสำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึง่ มีนกั ศึกษามาใชบริการมากกวาเดิม 3 เทา
2. เสนอรายชือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกนกั ศึกษาศูนยรงั สิต

ทั้งนี้ไดมีการปรับขั้นตอน-นัดรับ ใหบริการแกบัณฑิตของ
ธรรมศาสตร และศิษยเกาทีข่ อ Official Transcript ปดผนึก เพือ่ ใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น จาก
นัดรับ 5 วันทำการ เปน รอรับประมาณ 15-30 นาที (กรณีไมมี
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยตางประเทศ) ซึง่ ใน 3 เดือนดังกลาวมี
ผูข อทำเซ็นซองเปนจำนวน 142 คน
ด ว ยความก า วหน า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ความ
สามารถและความรวมมือรวมใจของผูป ฏิบตั งิ าน ความมีวสิ ยั ทัศน
ทีก่ า วไกลของฝายบริหารของมหาวิทยาลัย และการทีฝ่ า ยบริหาร
ใหการสนับสนุนใหสำนักทะเบียนฯ ทำงานไดอยางเต็มที่ทำให
สำนักทะเบียนและประมวลผลทำงานไดดังวิสัยทัศนของสำนัก
ทะเบียนฯ "เปนหนวยงานทีม่ รี ะบบการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยเทียบเทาสากล มีระบบการบริการทีม่ ผี ู
ใชบริการเปนศูนยกลางและมีคณ
ุ ภาพการบริการทีเ่ ปนเลิศใน
ทุกชองทางของการติดตอ"
สนับสนุนขอมูลโดย
นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล
หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร

A

S

ccuracy

 รูทัน สนท.

mart

 สนท.ศูนยรังสิต บริการอยางไรในชวงเหตุอุทกภัย- หลังเหตุอุทกภัย

เปนที่ทราบกันดีวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 สงผลใหการดำเนินงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย ตองมีการเลื่อน ขยาย และเปลี่ยนแปลง สนท. ก็เชนกัน สำหรับฉบับนี้ จะขอนำกำหนดการ ที่สำคัญ ๆ
ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2555 ดังนี้ ครับ

โครงการรับตรง
กิจกรรม

คณะ/สถาบัน

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกา ผานระบบ
เคลียรริ่งเฮาส (Clearing House)

กำหนดการ

- คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร และคณะสหเวชศาสตร

วันที่ 2 มีนาคม 2555

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วันที่ 6 มีนาคม 2555

- คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

วันที่ 11-17 มีนาคม 2555

วันประกาศผลรอบสุดทาย
วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

ชวงเหตุอุทกภัย

แมวา สำนักทะเบียนฯจะไดรับผลความเสียหายจากอุทกภัยเปนอยางมาก ซึ่งประเมินความเสียหายประมาณกวา 90 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
สำนักทะเบียนฯทั้งหมด แตในเรื่องของภาระงานตาง ๆ ที่เปนหนาที่รับผิดชอบ ก็ยังคงตองดำเนินตอไป โดยเฉพาะกิจกรรมทางการศึกษาของ
นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไมวาจะเปน การประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/54 การประกาศเลื่อนสอบโครงการรับตรง
ตางๆ การประกาศเลื่อนเปดภาค 2/54 การจัดหองสอบปลายภาค 1/54 การจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรง มธ. ประจำปการศึกษา 2555 การจัดทำ
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษาภาค 2/54 และ S/54 ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของทั้ง ผูอำนวยการ เลขานุการ เจาหนาที่
ฝายตางๆของสำนักฯ ทั้งศูนยรังสิต และทาพระจันทร แมวาจะไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตอที่อยูอาศัยและการดำรงชีวิตก็ตาม แตเรา
ก็สามารถติดตอประสานงานกัน สรางเครือขายการปฏิบัติงานที่เขมแข็ง โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ อยางเต็มกำลังความสามารถ ขับเคลื่อน
กระบวนงานตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี


mile

 รวมฟนฟู สนท. ใหเหมือนบานของเราอีกครั้งหนึ่ง !
สนท. เปนอีกหนึ่งองคกรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งแมวาใน
ตอนนี้ สถานการณตางๆ ไดเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แตคราบรอยแหงความเสียหายยังคงอยู และพวกเราประชาคม
สนท. ตองรวมมือรวมใจในการฟนฟู สนท. ของเราใหกลับมาเหมือนบานเราอีกครั้งหนึ่ง

ชวงเหตุอุทกภัย

 สนท. มธ. สามารถกลับมาเปดบริการไดเปนปกติแลว

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถกลับมาเปดทำการไดเปนปกติแลว หลังไดรับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัย และปดทำการไปกวา 2 เดือน แมวาในการบริการอาจยังไมสะดวกสบายครบทั้งหมด แต สนท. มีความพยายามที่จะกำหนด
แผนในการแกไขปญหา และฟนฟูองคกรใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ในการใหบริการของ สนท. หลังเหตุอุทกภัย จึงมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย สถานที่ และการใหบริการตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
สื่อสารดังตอไปนี้
ที่ทำการชั่วคราว สนท. ณ อาคาร SC ชั้น 2 หอง SC 2035 ประกอบดวยงานดังนี้

โครงการนักกีฬาชางเผือกและโครงการนักศึกษาพิการ
กิจกรรม



S

กำหนดการ
6 มีนาคม 2555
7-9 มีนาคม 2555

สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม ในกิจกรรมอืน่ ๆ ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ปการศึกษา
2555 ไดที่ http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64 หรือ http://www.facebook.com/Admissions.TU สำหรับฉบับ
ตอไป จะมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษา มาฝากกันบาง ติดตามดวยครับ

9 งานจดทะเบียน การผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม
9 หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา
เปดบริการ 9.00 – 16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
หัวหนาฝายทะเบียนฯ 1 โทร.02-696-6553 หัวหนาฝายทะเบียนฯ 2 โทร.02-696-6554
เจาหนาที่บริการ 02-696-5665
9 การขอหลักฐานการศึกษา และทำบัตรนักศึกษา
เปดบริการ 8.30 -16.00 น. ไมพักเที่ยง
9 ที่ทำการ สนท. ณ อาคาร สนท. ชั้น 2
เปดบริการ 8.30-16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น. โทร.02-564-4440-79
- ผูอำนวยการและเลขานุการ
ตอ 1605
- ฝายทะเบียนประวัติฯ
ตอ 1611
- ฝายรับเขาศึกษาและฝายประมวลขอมูล
ตอ 1627
- ฝายบริการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
ตอ 1643
- ฝายยุทธศาสตรฯ
ตอ 1648
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการใหบริการตาง ๆ และการติดตอสื่อสาร ของ สนท. ไดทาง www.reg.tu.ac.th และ
www.facebook.com/Registrar.TU ซึ่งเราจะอัพเดทขาวสารตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการใชบริการอยางแนนอนครับ

ชีวิตยังตองดำเนินตอไป ประชาคม สนท. เชื่อวายังมีฟาหลังฝน ที่สวยงามรอเราอยู และเราจะไมมีวันยืนอยูอยาง
เดียวดาย เหตุอุทกภัยในครั้งแสดงใหเห็นถึงพลัง และน้ำใจของชาว สนท. ทุกคนจริง ๆ ครับ
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 ชวน... มาดูการบริการชวงอุทกภัยที่ สนท. ทาพระจันทร
ถาถามวา สำนักทะเบียนฯ ศูนยรังสิตบริการนักศึกษา
อาจารย และศิษยเกาไดอยางไร ในสถานการณอุทกภัยตั้งแต
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 หลายคนอาจคิดวาคง
หยุดการบริการไปเลย ในเมื่อน้ำทวมถึงเมตรครึ่ง แตสำนัก
ทะเบี ย นฯ ยั ง ให บ ริ ก ารได อ ยางตอเนื่องอยู เนื่องจากเรามี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษาออนไลน ซึ่งมี
ขอมูลเชื่อมโยงไดทั้งทาพระจันทรและรังสิตจึงยังมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพอยู โดยสามารถบริการไดที่สำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึ่งมีกิจกรรมตอไปนี้

1. บริการใบรับรอง ทรานสคริปต ทีเ่ คานเตอรสำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึง่ มีนกั ศึกษามาใชบริการมากกวาเดิม 3 เทา
2. เสนอรายชือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกนกั ศึกษาศูนยรงั สิต

ทั้งนี้ไดมีการปรับขั้นตอน-นัดรับ ใหบริการแกบัณฑิตของ
ธรรมศาสตร และศิษยเกาทีข่ อ Official Transcript ปดผนึก เพือ่ ใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น จาก
นัดรับ 5 วันทำการ เปน รอรับประมาณ 15-30 นาที (กรณีไมมี
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยตางประเทศ) ซึง่ ใน 3 เดือนดังกลาวมี
ผูข อทำเซ็นซองเปนจำนวน 142 คน
ด ว ยความก า วหน า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ความ
สามารถและความรวมมือรวมใจของผูป ฏิบตั งิ าน ความมีวสิ ยั ทัศน
ทีก่ า วไกลของฝายบริหารของมหาวิทยาลัย และการทีฝ่ า ยบริหาร
ใหการสนับสนุนใหสำนักทะเบียนฯ ทำงานไดอยางเต็มที่ทำให
สำนักทะเบียนและประมวลผลทำงานไดดังวิสัยทัศนของสำนัก
ทะเบียนฯ "เปนหนวยงานทีม่ รี ะบบการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยเทียบเทาสากล มีระบบการบริการทีม่ ผี ู
ใชบริการเปนศูนยกลางและมีคณ
ุ ภาพการบริการทีเ่ ปนเลิศใน
ทุกชองทางของการติดตอ"
สนับสนุนขอมูลโดย
นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล
หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร
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 รูทัน สนท.

mart

 สนท.ศูนยรังสิต บริการอยางไรในชวงเหตุอุทกภัย- หลังเหตุอุทกภัย

เปนที่ทราบกันดีวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 สงผลใหการดำเนินงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย ตองมีการเลื่อน ขยาย และเปลี่ยนแปลง สนท. ก็เชนกัน สำหรับฉบับนี้ จะขอนำกำหนดการ ที่สำคัญ ๆ
ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2555 ดังนี้ ครับ

โครงการรับตรง
กิจกรรม

คณะ/สถาบัน

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกา ผานระบบ
เคลียรริ่งเฮาส (Clearing House)

กำหนดการ

- คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร และคณะสหเวชศาสตร

วันที่ 2 มีนาคม 2555

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วันที่ 6 มีนาคม 2555

- คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

วันที่ 11-17 มีนาคม 2555

วันประกาศผลรอบสุดทาย
วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

ชวงเหตุอุทกภัย

แมวา สำนักทะเบียนฯจะไดรับผลความเสียหายจากอุทกภัยเปนอยางมาก ซึ่งประเมินความเสียหายประมาณกวา 90 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
สำนักทะเบียนฯทั้งหมด แตในเรื่องของภาระงานตาง ๆ ที่เปนหนาที่รับผิดชอบ ก็ยังคงตองดำเนินตอไป โดยเฉพาะกิจกรรมทางการศึกษาของ
นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไมวาจะเปน การประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/54 การประกาศเลื่อนสอบโครงการรับตรง
ตางๆ การประกาศเลื่อนเปดภาค 2/54 การจัดหองสอบปลายภาค 1/54 การจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรง มธ. ประจำปการศึกษา 2555 การจัดทำ
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษาภาค 2/54 และ S/54 ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของทั้ง ผูอำนวยการ เลขานุการ เจาหนาที่
ฝายตางๆของสำนักฯ ทั้งศูนยรังสิต และทาพระจันทร แมวาจะไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตอที่อยูอาศัยและการดำรงชีวิตก็ตาม แตเรา
ก็สามารถติดตอประสานงานกัน สรางเครือขายการปฏิบัติงานที่เขมแข็ง โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ อยางเต็มกำลังความสามารถ ขับเคลื่อน
กระบวนงานตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี


mile

 รวมฟนฟู สนท. ใหเหมือนบานของเราอีกครั้งหนึ่ง !
สนท. เปนอีกหนึ่งองคกรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งแมวาใน
ตอนนี้ สถานการณตางๆ ไดเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แตคราบรอยแหงความเสียหายยังคงอยู และพวกเราประชาคม
สนท. ตองรวมมือรวมใจในการฟนฟู สนท. ของเราใหกลับมาเหมือนบานเราอีกครั้งหนึ่ง

ชวงเหตุอุทกภัย

 สนท. มธ. สามารถกลับมาเปดบริการไดเปนปกติแลว

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถกลับมาเปดทำการไดเปนปกติแลว หลังไดรับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัย และปดทำการไปกวา 2 เดือน แมวาในการบริการอาจยังไมสะดวกสบายครบทั้งหมด แต สนท. มีความพยายามที่จะกำหนด
แผนในการแกไขปญหา และฟนฟูองคกรใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ในการใหบริการของ สนท. หลังเหตุอุทกภัย จึงมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย สถานที่ และการใหบริการตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
สื่อสารดังตอไปนี้
ที่ทำการชั่วคราว สนท. ณ อาคาร SC ชั้น 2 หอง SC 2035 ประกอบดวยงานดังนี้

โครงการนักกีฬาชางเผือกและโครงการนักศึกษาพิการ
กิจกรรม



S

กำหนดการ
6 มีนาคม 2555
7-9 มีนาคม 2555

สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม ในกิจกรรมอืน่ ๆ ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ปการศึกษา
2555 ไดที่ http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64 หรือ http://www.facebook.com/Admissions.TU สำหรับฉบับ
ตอไป จะมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษา มาฝากกันบาง ติดตามดวยครับ

9 งานจดทะเบียน การผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม
9 หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา
เปดบริการ 9.00 – 16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
หัวหนาฝายทะเบียนฯ 1 โทร.02-696-6553 หัวหนาฝายทะเบียนฯ 2 โทร.02-696-6554
เจาหนาที่บริการ 02-696-5665
9 การขอหลักฐานการศึกษา และทำบัตรนักศึกษา
เปดบริการ 8.30 -16.00 น. ไมพักเที่ยง
9 ที่ทำการ สนท. ณ อาคาร สนท. ชั้น 2
เปดบริการ 8.30-16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น. โทร.02-564-4440-79
- ผูอำนวยการและเลขานุการ
ตอ 1605
- ฝายทะเบียนประวัติฯ
ตอ 1611
- ฝายรับเขาศึกษาและฝายประมวลขอมูล
ตอ 1627
- ฝายบริการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
ตอ 1643
- ฝายยุทธศาสตรฯ
ตอ 1648
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการใหบริการตาง ๆ และการติดตอสื่อสาร ของ สนท. ไดทาง www.reg.tu.ac.th และ
www.facebook.com/Registrar.TU ซึ่งเราจะอัพเดทขาวสารตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการใชบริการอยางแนนอนครับ

ชีวิตยังตองดำเนินตอไป ประชาคม สนท. เชื่อวายังมีฟาหลังฝน ที่สวยงามรอเราอยู และเราจะไมมีวันยืนอยูอยาง
เดียวดาย เหตุอุทกภัยในครั้งแสดงใหเห็นถึงพลัง และน้ำใจของชาว สนท. ทุกคนจริง ๆ ครับ
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 ชวน... มาดูการบริการชวงอุทกภัยที่ สนท. ทาพระจันทร
ถาถามวา สำนักทะเบียนฯ ศูนยรังสิตบริการนักศึกษา
อาจารย และศิษยเกาไดอยางไร ในสถานการณอุทกภัยตั้งแต
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 หลายคนอาจคิดวาคง
หยุดการบริการไปเลย ในเมื่อน้ำทวมถึงเมตรครึ่ง แตสำนัก
ทะเบี ย นฯ ยั ง ให บ ริ ก ารได อ ยางตอเนื่องอยู เนื่องจากเรามี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษาออนไลน ซึ่งมี
ขอมูลเชื่อมโยงไดทั้งทาพระจันทรและรังสิตจึงยังมีการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพอยู โดยสามารถบริการไดที่สำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึ่งมีกิจกรรมตอไปนี้

1. บริการใบรับรอง ทรานสคริปต ทีเ่ คานเตอรสำนักทะเบียนฯ
ทาพระจันทร ซึง่ มีนกั ศึกษามาใชบริการมากกวาเดิม 3 เทา
2. เสนอรายชือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกนกั ศึกษาศูนยรงั สิต

ทั้งนี้ไดมีการปรับขั้นตอน-นัดรับ ใหบริการแกบัณฑิตของ
ธรรมศาสตร และศิษยเกาทีข่ อ Official Transcript ปดผนึก เพือ่ ใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น จาก
นัดรับ 5 วันทำการ เปน รอรับประมาณ 15-30 นาที (กรณีไมมี
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยตางประเทศ) ซึง่ ใน 3 เดือนดังกลาวมี
ผูข อทำเซ็นซองเปนจำนวน 142 คน
ด ว ยความก า วหน า ของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ความ
สามารถและความรวมมือรวมใจของผูป ฏิบตั งิ าน ความมีวสิ ยั ทัศน
ทีก่ า วไกลของฝายบริหารของมหาวิทยาลัย และการทีฝ่ า ยบริหาร
ใหการสนับสนุนใหสำนักทะเบียนฯ ทำงานไดอยางเต็มที่ทำให
สำนักทะเบียนและประมวลผลทำงานไดดังวิสัยทัศนของสำนัก
ทะเบียนฯ "เปนหนวยงานทีม่ รี ะบบการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยเทียบเทาสากล มีระบบการบริการทีม่ ผี ู
ใชบริการเปนศูนยกลางและมีคณ
ุ ภาพการบริการทีเ่ ปนเลิศใน
ทุกชองทางของการติดตอ"
สนับสนุนขอมูลโดย
นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล
หัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร

A

S

ccuracy

 รูทัน สนท.

mart

 สนท.ศูนยรังสิต บริการอยางไรในชวงเหตุอุทกภัย- หลังเหตุอุทกภัย

เปนที่ทราบกันดีวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 สงผลใหการดำเนินงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย ตองมีการเลื่อน ขยาย และเปลี่ยนแปลง สนท. ก็เชนกัน สำหรับฉบับนี้ จะขอนำกำหนดการ ที่สำคัญ ๆ
ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2555 ดังนี้ ครับ

โครงการรับตรง
กิจกรรม

คณะ/สถาบัน

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกา ผานระบบ
เคลียรริ่งเฮาส (Clearing House)

กำหนดการ

- คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร และคณะสหเวชศาสตร

วันที่ 2 มีนาคม 2555

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วันที่ 6 มีนาคม 2555

- คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

วันที่ 11-17 มีนาคม 2555

วันประกาศผลรอบสุดทาย
วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

ชวงเหตุอุทกภัย

แมวา สำนักทะเบียนฯจะไดรับผลความเสียหายจากอุทกภัยเปนอยางมาก ซึ่งประเมินความเสียหายประมาณกวา 90 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
สำนักทะเบียนฯทั้งหมด แตในเรื่องของภาระงานตาง ๆ ที่เปนหนาที่รับผิดชอบ ก็ยังคงตองดำเนินตอไป โดยเฉพาะกิจกรรมทางการศึกษาของ
นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไมวาจะเปน การประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/54 การประกาศเลื่อนสอบโครงการรับตรง
ตางๆ การประกาศเลื่อนเปดภาค 2/54 การจัดหองสอบปลายภาค 1/54 การจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรง มธ. ประจำปการศึกษา 2555 การจัดทำ
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษาภาค 2/54 และ S/54 ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของทั้ง ผูอำนวยการ เลขานุการ เจาหนาที่
ฝายตางๆของสำนักฯ ทั้งศูนยรังสิต และทาพระจันทร แมวาจะไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตอที่อยูอาศัยและการดำรงชีวิตก็ตาม แตเรา
ก็สามารถติดตอประสานงานกัน สรางเครือขายการปฏิบัติงานที่เขมแข็ง โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ อยางเต็มกำลังความสามารถ ขับเคลื่อน
กระบวนงานตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี


mile

 รวมฟนฟู สนท. ใหเหมือนบานของเราอีกครั้งหนึ่ง !
สนท. เปนอีกหนึ่งองคกรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย 2554 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งแมวาใน
ตอนนี้ สถานการณตางๆ ไดเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แตคราบรอยแหงความเสียหายยังคงอยู และพวกเราประชาคม
สนท. ตองรวมมือรวมใจในการฟนฟู สนท. ของเราใหกลับมาเหมือนบานเราอีกครั้งหนึ่ง

ชวงเหตุอุทกภัย

 สนท. มธ. สามารถกลับมาเปดบริการไดเปนปกติแลว

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถกลับมาเปดทำการไดเปนปกติแลว หลังไดรับผลกระทบจาก
เหตุอุทกภัย และปดทำการไปกวา 2 เดือน แมวาในการบริการอาจยังไมสะดวกสบายครบทั้งหมด แต สนท. มีความพยายามที่จะกำหนด
แผนในการแกไขปญหา และฟนฟูองคกรใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ในการใหบริการของ สนท. หลังเหตุอุทกภัย จึงมีการปรับเปลี่ยน โยกยาย สถานที่ และการใหบริการตาง ๆ โดยมีชองทางการติดตอ
สื่อสารดังตอไปนี้
ที่ทำการชั่วคราว สนท. ณ อาคาร SC ชั้น 2 หอง SC 2035 ประกอบดวยงานดังนี้

โครงการนักกีฬาชางเผือกและโครงการนักศึกษาพิการ
กิจกรรม



S

กำหนดการ
6 มีนาคม 2555
7-9 มีนาคม 2555

สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม ในกิจกรรมอืน่ ๆ ของการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ปการศึกษา
2555 ไดที่ http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64 หรือ http://www.facebook.com/Admissions.TU สำหรับฉบับ
ตอไป จะมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษา มาฝากกันบาง ติดตามดวยครับ

9 งานจดทะเบียน การผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม
9 หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา
เปดบริการ 9.00 – 16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
หัวหนาฝายทะเบียนฯ 1 โทร.02-696-6553 หัวหนาฝายทะเบียนฯ 2 โทร.02-696-6554
เจาหนาที่บริการ 02-696-5665
9 การขอหลักฐานการศึกษา และทำบัตรนักศึกษา
เปดบริการ 8.30 -16.00 น. ไมพักเที่ยง
9 ที่ทำการ สนท. ณ อาคาร สนท. ชั้น 2
เปดบริการ 8.30-16.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น. โทร.02-564-4440-79
- ผูอำนวยการและเลขานุการ
ตอ 1605
- ฝายทะเบียนประวัติฯ
ตอ 1611
- ฝายรับเขาศึกษาและฝายประมวลขอมูล
ตอ 1627
- ฝายบริการงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
ตอ 1643
- ฝายยุทธศาสตรฯ
ตอ 1648
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามการใหบริการตาง ๆ และการติดตอสื่อสาร ของ สนท. ไดทาง www.reg.tu.ac.th และ
www.facebook.com/Registrar.TU ซึ่งเราจะอัพเดทขาวสารตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการใชบริการอยางแนนอนครับ

ชีวิตยังตองดำเนินตอไป ประชาคม สนท. เชื่อวายังมีฟาหลังฝน ที่สวยงามรอเราอยู และเราจะไมมีวันยืนอยูอยาง
เดียวดาย เหตุอุทกภัยในครั้งแสดงใหเห็นถึงพลัง และน้ำใจของชาว สนท. ทุกคนจริง ๆ ครับ
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January 2012

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2555

2554

4

“ฟาหลังฝนยอมสดใสเสมอ”
1

12

ประมวลภาพความเสียหายของ สนท.
อันเนื่องมากจากเหตุมหาอุทกภัย 2554
13
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14

คณะกรรมการสำนักงานและคณะกรรมการ
บริหารสำนักธันวาคม 2554 สนท.จัดประชุม
พรอมทั้ง อ.ธนากร ตาระกา อาจารยประจำ
คณะสถาปตยกรรมฯ และผูที่เกี่ยวของ
ในวาระพิเศษ เรื่อง แบบแปลนหองทำงาน
ภายใน สนท. ณ หองโถงชั้นลาง สนท. มธ.
19

25

16 มกราคม 2555 งานสานใจสรางสุข
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในการสรรหา
ผูอำนวยการ สนท. โดยมี รศ.ดร.ทวีป
ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธานในการดำเนินการแสดงความ
คิดเห็นจากประชาคม สนท. และผูที่
เกี่ยวของ ณ หองโถงชั้นลาง สนท. มธ.

16

17

6

18

29

16 มกราคม 2555 จับของขวัญปใหมและ
สุขสันตวันเกิด รวบยอดใหกับผูที่เกิดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2554 – มกราคม 2555
ขอใหทุก ๆ ทานที่เกิดในเดือนดังกลาวมี
ความสุขมาก ๆ รวย ๆ เฮง ๆ ครับ

เปนคนเลาเรื่องใหเราฟงเองคะ และทานยังบอกอีกวา
บริการตองใหดีกวาเดิม ไมหวั่น..แมน้ำจะทวมมาก
กลับมาที่ฟากรังสิต ก็เชนเดียวกัน รวมพลัง..รวมใจ
ฟนฟูหลังน้ำทวม นำทีมโดย ผอ. และ รษก. เลขานุการ
ที่ไมไดทิ้งสำนักไปไหน ทานอยูลุย สู Flood ตลอด
สองเดือนเต็มๆ ฝายทะเบียนประวัติฯ ก็ครบหนาเตรียม
ความพรอมกอนเปดงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล
1 และ 2 ก็ปรับกระบวนการใหบริการ แนะนำแก
นักศึกษาอยางใกลชิด ฝายรับเขาศึกษา ก็ตองปรับระยะ
เวลากระบวนการรับสมัคร ทำงานแขงกับเวลามากขึ้น
ฝายประมวลขอมูลที่ดูแลระบบสารสนเทศตางๆ ประคับ
ประคองการใหบริการใหดีที่สุดในสภาวะที่มีอยางจำกัด
รวมไปถึ ง ฝ า ยบริ ก ารงานทั่ ว ไป และฝ า ยยุ ท ธศาสตร
และประเมินผล ที่เปนฝายสนับสนุนในเรื่องตางๆ เพื่อ
การฟนฟูสำนัก
พลั ง แห ง การร ว มแรงร ว มใจครั้ ง นี้ คงเป น เครื่ อ ง
ยืนยันไดวา แมน้ำจะมาอีกสักกี่ครั้ง เราก็ยังคงอยูได
แตถาจะใหดี อยามาอีกเลยนะคะ ^.<

»Å. KM BLOG »´»ÃÑº»ÃØ§ªÑèÇ¤ÃÒÇ¹Ð¤Ð
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ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th
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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
ออกแบบ : เทวิน สุวรรณศิริ โทรศัพท 081-488-8242 พิมพที่ : หางหุนสวนจำกัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

สนท. ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สนท. ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาค S/54 และ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปการศึกษา 2555 แลว ติดตามไดที่ www.reg.tu.ac.th
Next »

26

15

เรากลั บ มาแล ว ... น้ ำ พั ด พาเราหายไปเสี ย นาน
กลับมาครั้งนี้เรามีภาพเก็บตกบรรยากาศของการ
สูญเสียจากน้ำทวมที่สำนักงานศูนยรังสิตมาใหดูกัน
แม ว า สำนั ก งานเราจะยั ง ต อ งรอการซ อ มแซม
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ก ลั บ มาทำงาน กลั บ มาบริ ก ารได เ ต็ ม
รูปแบบเหมือนเดิม แตการบริการทางการศึกษาที่มีอยู
ในปจจุบันก็ไมไดยกเลิกไปแตอยางใด เรามีสำนักงาน
ชั่ ว คราวที่ ใ ห บ ริ ก ารเช น เดิ ม ที่ อ าคารเรี ย นรวมทาง
สั ง คมศาสตร ห อ ง SC 2035 งานนี้ ต อ งขอบคุ ณ ทาง
สปข. คะ ที่จัดสรรพื้นที่และอุปกรณใหกับเรา
นอกจากที่ ต อ งยุ ง ๆ เรื่ อ งของการฟ น ฟู ซ อ มแซม
อาคารแล ว ในส ว นของงานพั ฒ นาเราก็ ไ ม ไ ด ทิ้ ง ไป
ยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะฉบับนี้ กับการ
ลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารแก บั ณ ฑิ ต ของธรรมศาสตร
และศิษยเกาที่ขอ Official Transcript ปดผนึก เพื่อใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ที่จุดบริการสวนหนา ทาพระจันทร งานนี้..หัวหนา
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทรใหเกียรติ

12-19 มีนาคม 2555 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
สามารถขอถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร "W" ไดทาง
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บริหารสำนักธันวาคม 2554 สนท.จัดประชุม
พรอมทั้ง อ.ธนากร ตาระกา อาจารยประจำ
คณะสถาปตยกรรมฯ และผูที่เกี่ยวของ
ในวาระพิเศษ เรื่อง แบบแปลนหองทำงาน
ภายใน สนท. ณ หองโถงชั้นลาง สนท. มธ.
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16 มกราคม 2555 งานสานใจสรางสุข
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในการสรรหา
ผูอำนวยการ สนท. โดยมี รศ.ดร.ทวีป
ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธานในการดำเนินการแสดงความ
คิดเห็นจากประชาคม สนท. และผูที่
เกี่ยวของ ณ หองโถงชั้นลาง สนท. มธ.
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16 มกราคม 2555 จับของขวัญปใหมและ
สุขสันตวันเกิด รวบยอดใหกับผูที่เกิดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2554 – มกราคม 2555
ขอใหทุก ๆ ทานที่เกิดในเดือนดังกลาวมี
ความสุขมาก ๆ รวย ๆ เฮง ๆ ครับ

เปนคนเลาเรื่องใหเราฟงเองคะ และทานยังบอกอีกวา
บริการตองใหดีกวาเดิม ไมหวั่น..แมน้ำจะทวมมาก
กลับมาที่ฟากรังสิต ก็เชนเดียวกัน รวมพลัง..รวมใจ
ฟนฟูหลังน้ำทวม นำทีมโดย ผอ. และ รษก. เลขานุการ
ที่ไมไดทิ้งสำนักไปไหน ทานอยูลุย สู Flood ตลอด
สองเดือนเต็มๆ ฝายทะเบียนประวัติฯ ก็ครบหนาเตรียม
ความพรอมกอนเปดงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล
1 และ 2 ก็ปรับกระบวนการใหบริการ แนะนำแก
นักศึกษาอยางใกลชิด ฝายรับเขาศึกษา ก็ตองปรับระยะ
เวลากระบวนการรับสมัคร ทำงานแขงกับเวลามากขึ้น
ฝายประมวลขอมูลที่ดูแลระบบสารสนเทศตางๆ ประคับ
ประคองการใหบริการใหดีที่สุดในสภาวะที่มีอยางจำกัด
รวมไปถึ ง ฝ า ยบริ ก ารงานทั่ ว ไป และฝ า ยยุ ท ธศาสตร
และประเมินผล ที่เปนฝายสนับสนุนในเรื่องตางๆ เพื่อ
การฟนฟูสำนัก
พลั ง แห ง การร ว มแรงร ว มใจครั้ ง นี้ คงเป น เครื่ อ ง
ยืนยันไดวา แมน้ำจะมาอีกสักกี่ครั้ง เราก็ยังคงอยูได
แตถาจะใหดี อยามาอีกเลยนะคะ ^.<
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

สนท. ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สนท. ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาค S/54 และ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปการศึกษา 2555 แลว ติดตามไดที่ www.reg.tu.ac.th
Next »

26

15
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ชั่ ว คราวที่ ใ ห บ ริ ก ารเช น เดิ ม ที่ อ าคารเรี ย นรวมทาง
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และศิษยเกาที่ขอ Official Transcript ปดผนึก เพื่อใช
สมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ใหรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ที่จุดบริการสวนหนา ทาพระจันทร งานนี้..หัวหนา
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทรใหเกียรติ
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Modern

ชวนดูการบริการในชวงอุทกภัย
ณ สนท. ทาพระจันทร

Accuracy

รูทัน ! สนท. รูทัน กิจกรรมนักศึกษา

Smart

การบริการหลังน้ำทวม ของ สนท.

Smile

รวมฟนฟู สนท. ใหเหมือนบานของเราอีกครั้ง

