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ขั้นตอนการใชเคร�่อง
เพราะเราเชื่อวาถาคน
ผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
ในองคกรมีความสุขแลว…
Automatic Document Machine ผูรับบร�การจะสุขยิ�งกวา
(ภาค 3)
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สถานี NuREG Thammasat

ใครรูจักพี่นูเร็ก บางยกมือขึ้น นองๆ นักศึกษาอาจคุนหนาคุนตา เจาตุกตา ตัวโต
พุงกลม หนาตานารักๆ ใสหมวกรูปโดม ตามสื่อประชาสัมพันธ ของสํานักทะเบียนฯ กัน
บางแลว ฉบับนี้เราจะมาทําความรูจัก นูเร็ก แบบอินไซด
นูเร็ก หรือ NuREG เปนสัญลักษณประจําสํานักทะเบียนฯ ทําหนาที่เปนทูตสื่อสาร
ประจําองคกร จะคอยแจงขาวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับบริการทางการศึกษาใหนองๆ
นักศึกษาไดทราบ โดยพี่ NuREG จะเปนนักขาวประจํา สถานี “NuREG Thammasat”
ใน Youtube จะคอยอัพเดทขาวสารใหนองๆ เปนประจํา พรอมทั้งเปนกูรูตอบขอสงสัย
ของนองๆ ไดทกุ เรือ่ งเกีย่ วกับการบริการทางการศึกษา โดยในสถานี NuREG Thammasat
พี่ NuREG จะประจําใหคําปรึกษาอยูตามหองตางๆ เชน
- Academic services บริการสําหรับนักศึกษาปจจุบัน
- Admissions บริการขอมูลการรับเขาศึกษา การสอบคัดเลือกตางๆ
- Alumni services บริการตอบขอสงสัยสําหรับศิษยเกา
แลวไปพูดคุย แลกเปลี่ยนกันที่ “NuREG Thammasat” ใน Youtube
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โครงการรับตรง 2557

ผานไปแลว กับการสอบโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลังจากนี้ นองๆ
นักเรียนทั้งหลายคงตองนั่งรอลุนผลสอบกัน วาจะสอบเขาไดคณะฯ ตามที่ตนหวังไวหรือไม
เพือ่ ใหการดําเนินการสอบราบรืน่ จึงไดมกี ารจัดประชุมเตรียมความพรอม เนือ่ งจากในชวง
ที่ผานมา มีเหตุการณ ความไมสงบทางการเมือง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสอบรับตรง
โดยมติจากผูบ ริหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความเห็นตรงกันวาจะไมมกี ารเลือ่ น
การสอบ ทําใหสํานักทะเบียนฯ จึงตองมีการวางแผนเชิงรุก เชน การประชาสัมพันธ
กําหนดการสอบผานหนาเว็บไซต Fan page รวมถึงแจงเตือนใหผูสมัครตรวจสอบ
เสนทางการเดินทาง การเตรียมตัวออกจากบานกอนเวลาหรือประชาสัมพันธขอมูล
ที่พักใกลๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกตัวผูเขาสอบ
อยางไรก็ตาม จากการดําเนินการจัดสอบ ไดพบประเด็นปญหาอื่นๆ จากการ
รับสมัคร จึงไดมีการรวบรวมประเด็นปญหา รวมถึงแนวทางแกไข เพื่อเปนกรณีศึกษา
ในโอกาสตอไป เชน กรณีผิดพลาดในขั้นตอนการชําระเงินของธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งได
ยกเลิกรายการชําระเงินของผูสมัครไป ทําใหไมพบขอมูลในรายชื่อของผูมีสิทธิสอบ
ขอเขียน จึงไดมีการอนุมัติใหมีสิทธิสอบขอเขียนเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ
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ขั้นตอนการใชเคร�่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
Automatic Document Machine (ภาค 3)

เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (สําหรับนักศึกษาปจจุบันเทานั้น) Automatic
Document Machine (for current student only) เปนบริการออกใบรับรองออนไลน
ทางเลือกใหมจากสํานักทะเบียนฯ ที่จะชวยใหนักศึกษา ขอใบรับรองไดรวดเร็วทันใจ โดย
ใชบริการผานเครื่อง Automatic Document Machine และนักศึกษาสามารถชําระเงิน
ผานบัตรนักศึกษา (Smart Purse) ไดเลย เปนชองทางการบริการแนวใหม โดยมีขั้นตอน
การใชงานงายๆ ดังนี้

อนาคตจะเพิ่มใหอีก 2 เมนูสําหรับการตรวจสอบและ Update ยอดเงินในบัตร
โดยเฉพาะอยางหลังถานักศึกษามีการเติมเงินผานทาง ATM และ Online ตองทําการ
Update กอนเพื่อยายเงินจากบัญชีธนาคารเขากระเปาตังคอิเล็กทรอนิกส
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เพราะเราเช�่อวาถาคนในองคกรมีความสุขแลว…
ผูรับบร�การจะสุขยิ่งกวา

Sport day 2556 เปนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสรางความสุขของ
คนในองคกร โดย Sport day เราจะจัดทุกสิ้นป เพราะถือเปนกิจกรรมใหญที่เรา
ไดคลายเครียดเพื่อเตรียมสงมอบความสุขใหกับผูรับบริการในชวงเทศกาลปใหม
นอกจากนี้บุคลากรของเรายังไดทํากิจกรรมรวมกัน ในการแขงขันกีฬาสี เสริมสราง
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข จิตใจผอนคลายจากการทํางาน
และยังเปนขวัญกําลังใจตอไปใหกับคนทํางาน

ฉบับที่

สวัสดีปใหม.... ทักทายกันเปนฉบับแรกในปมะเมีย
สําหรับรูปแบบจดหมายขาวที่แปลกตา คงเริ่มถนัดไม
ถนัดมือกันบางแลวนะคะ
ในสองสามฉบับทีผ่ า นมาเราไดมกี ารพูดถึง เครือ่ งผลิต
ใบรับรองอัตโนมัติ คอนขางมาก รวมมาถึงฉบับนี้ แนะนํา
ถึงวิธกี ารใชงาน.... ไมยากเลยใชมยั้ คะ แถมตอไปนักศึกษา
จะไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น กับอีกสองเมนู การตรวจ
สอบยอดเงินคงเหลือ และปรับยอดเงินในบัตร แลวอีก
ไมนาน 13 ก.พ. ที่จะถึงนี้ เราจะขยายความสะดวกสบาย
พร อ มส ง มอบการบริ ก ารที่ เ พิ่ ม ความสามารถให กั บ
นักศึกษาใหขอใบรับรองไดดวยตนเอง เครื่องที่สอง ที่
สํานักหอสมุดปรีดี ทาพระจันทร ตามมาติดๆ ในอาทิตย
ถัดไป เครือ่ งทีส่ าม ทีธ่ รรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง 20-21 ก.พ.
เครื่องเราติดตั้งที่บริเวณโถงลาง อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
ติดกับตู ATM กรุงไทยฯ เลยคะ เชนเดียวกับเครื่องที่สี่
ศูนยสุขศาสตร รังสิต บริเวณโรงอาหารคณะแพทย แต
สําหรับเครื่องที่สี่นี่ รออีกเดี่ยวนะคะ เพราะตรงกับชวงที่
นักศึกษาสอบปลายภาคพอดี ถาไดวันที่เหมาะแลวจะรีบ
บอกเลยคะ ออ...เกือบลืมอีกเรื่องคะ ในเมื่อเครื่องติดกับ
ตู ATM แลว นักศึกษาก็สามารถเติมเงินเขากระเปาเงิน
อิเล็คทรอนิคส (Purse) ไดเลยคะ โดยโอนเงินจากบัญชี
แลวโยกมาที่ Purse ไมมีคาธรรมเนียมนะคะ เพียงแต
วิธีการนี้ นักศึกษาตองจําตัวเลข 10 หลัก ที่อยูหลังบัตร
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อาจจะดวยการจด เมมไวที่โทรศัพท หรือถายรูปไว อยาง
พวกพี่ๆ ทําอยูเปนประจํา อันนี้แลวแตเทคนิคสวนตัวคะ
แต บก. จําไมไดคนนึงละ ^^
และดวยวิธีการนี้ แมวาทางเราจะทํารายการผาน
ตู ATM เสร็จแลว แตเงินมันยังไมเขากระเปา Purse ทันที
นะคะ นักศึกษาตองไป Update กอน เพราะเปนขั้นตอน
การ Security ของระบบการเงินของธนาคารคะ แมจะ
ไมงาย แตก็ไมไดยากเกินไป แรกๆ คงไมถนัด ตอไป
คาดวานักศึกษาจะเริ่มชินและใชคลองแนนอนคะ
จุด Update ยอดเงินนอกจากเครื่องผลิตใบรับรอง
ตามสถานที่ตางๆ แลว ยังสามารถอัพเดทไดท่ีธนาคาร
กรุงไทยฯ สาขายอย ที่ทาพระจันทร รังสิต ธนาคารจะ
ติดไวขางตู ATM คะ นอกจากนั้น ตามจุดที่มีการติดตั้ง
เครื่อง EDC หรือเครื่องรับชําระเงินผาน Purse ตาม
เคานเตอรสํานักทะเบียนฯ เคานเตอรของหองสมุดตางๆ
เจาหนาที่สามารถ Update ยอดเงินเขาบัตรใหนองได
ไมยาก แค กด 5 เทานั้น
นั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู  อ  า นหลายท า น คงสงสั ย กั น ว า
ทําไมเราถึงไดยํ้ากันตลอด เพราะไมใชเรื่องใหม นักศึกษา
เรามี Smart Purse ตั้งแตรุนปการศึกษา 55 ใชมาเกือบ
สองปแลว แตดว ยยังไมคอ ยมีชอ งทางใหใชจา ยหลากหลาย
มากนัก มีไมกี่ที่ในมหาวิทยาลัย โดยสํานักทะเบียนฯ เรา
ใชเริ่มแรกสําหรับการชําระคาธรรมเนียมใบรับรองตางๆ
และขยายมาที่สํานักหอสมุด สําหรับการจายคาปรับลาชา
และที่อื่นๆ ก็คงตามกันมาคะ แรกๆ รวมดวยชวยโปรโมท
นะคะ เพราะนักศึกษาจะไดรับความสะดวกขึ้นจริงๆ
นอมรับทุกความคิดเห็นคะ..... พูดคุยกันไดตาม
ชองทางบริการตางๆ นะคะ ^_^

www.reg.tu.ac.th

:NuREG Thammasat

Registrar.TU

รับเขาศึกษา มธ.

http://km.reg.tu.ac.th/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาใน มธ.
http://registrarnetwork.net/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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ธันวาคม - มกราคม

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 สํานักทะเบียนและประมวลผลจัดงาน
เปดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (สําหรับนักศึกษาปจจุบัน
เทานั้น) Automatic Document Machine (for current student
only) ณ บริเวณโถงหนาหอสมุดปวยฯ
3

4

2

3

2

1

สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดกิจกรรม
Sport day ประจําป 2556 ในวันที่ 25
ธันวาคม 2556
วันที่ 9 มกราคม 2557 สํานักทะเบียน
และประมวลผล จัดงานทําบุญครบรอบ
31 ป สํานักทะเบียนฯ

2

1

1

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต จัดสอบ
โครงการรับตรง ประจําปการศึกษา 2557
1

2

3

4

5

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกๆคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนมกราคม 2557
ในรูปโฉมใหมไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ กิดขึน้
ของ สนท. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูกชาวสํานักทะเบียนฯ ทุกคนที่รวมมือรวมใจกัน

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนทําใหการจัดกิจกรรม การจัดงานตางๆ ภายในสํานักทะเบียนฯ และ
ภายนอกสําเร็จและบรรลุลวงไปดวยดี จนเปนที่ประทับใจของของผูที่รวมงานดวย Rose Apple
จึงขอบอกเลาถึงความตั้งใจและความทุมเทในการทํางานของชาวสํานักทะเบียนฯ ทุกคน แลวพบกัน
ใหมฉบับหนานะคะ
outside >> ฉลองจดหมายข า วฉบั บ ต น ป ใ หม นี้ ขอชื่ น ชมบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรทุกทาน กับโครงการรับตรง ประจําปการศึกษา 2557 สําหรับความรวมมือในการจัดสอบ
และคุมสอบใหกับนองๆ ผูเขาสอบทุกคน
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จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1
2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

เปดตัว
เครื่อง ADM
ทาพระจันทร

เปดตัว
เครื่อง ADM ลําปาง

ADM = Automatic Document Machine

Talk
of the"TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารตอยูตลอด
สําหรับคําถามในชวงนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการใชเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามฮิตๆ มา 2 คําถามมาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการขอใบรับรองจากเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ ซึ่ง
ตองใชคูกับบัตรนักศึกษา Smart Purse ผมอยากทราบวามันแยกกับเงินในบัญชีหรือปาวครับ
» พี่นูเร็กตอบ : กอนอื่นพี่นูเร็กขออธิบายใหนองๆ ทราบเลยนะครับ วาบัตรนักศึกษาแบงออกเปน
2 ส ว น คื อ เงิ น ในบั ญ ชี (ATM)และกระเป า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ( Purse) สํ า หรั บ การขอใบรั บ รองจาก
เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัตินั้น นองๆ ตองเติมเงินเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส(Smart Purse) ซึ่งเปน
เงินคนละสวนกันกับเงินในบัญชี (ATM) นองๆ ถึงจะขอใบรับรองไดครับ
» นองถาม : หนูอยากทราบวาวิธีการเติมเงินเขาบัตรนักศึกษา Smart Purse สามารถเติมได
กี่ชองทางและเติมไดที่ไหนบางคะ
» พี่ นู  เ ร็ ก ตอบ : พี่ นู  เ ร็ ก ตอบ : สํ า หรั บ การเติ ม เงิ น เข า บั ต รนั ก ศึ ก ษา Smart Purse นั้ น น อ งๆ
สามารถเติมไดทั้งหมด 3 ชองทางดวยกันครับ ชองทางที่ 1 หนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทยฯ ชองทางที่ 2
ตู ATM ธนาคารกรุงไทยฯ และชองทางที่ 3 เติมเงิน Online (กรณีการเติมเงินหนาตู ATM + Online
นองๆ ตองทําการ update ที่เครื่อง update ดวยนะครับ) เปน 3 ชองทางการเติมเงินงายๆ สะดวก
รวดเร็ว ทันใจ แคนี้นองๆ ก็จะมีเงินในกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (Smart Purse) นํามาขอใบรับรอง
จากเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติไดแลวนะครับ

