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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

รองผูอํานวยการ

เปดบทา.น
สน

(ผูชวยศาสาสตราจารย ดร.ดามพเมษ บุณยะเวศ)
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
1. การบริหารงานของฝายบริหารงานและสารสนเทศ
ในชวงมามีการปรับเปลีย
่ น หรือพัฒนาระบบงาน
และการบริการไปในทิศทางใดบาง และ ผลการ
ดําเนินงาน ความสําเร็จของการดําเนินงาน?

ตามที่กลาวไปในรายงานประจําปการศึกษา 2557 ซึ่ง
เปนชวงแรกทีเ่ ริม่ เขามารับตําแหนง การดําเนินงานทีผ่ า นมายัง
ตองดําเนินการใหบรรลุพันธกิจของสํานักงานทะเบียนศึกษา
การดําเนินงานของฝายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
ยังคงสานตอคานิยมองคกร MASS และ REGMASS ตลอดจน
ปฏิบตั ติ ามแผนการดําเนินงานและยุทธศาสตรของทานผูอ าํ นวยการ
ผลการดําเนินการที่สังเกตไดโดยศึกษา เชน บัตรประจําตัว
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ตามที่ ธ นาคารแห ง
ประเทศไทย (ธปท.) การปรับเปลีย่ นบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
เปนชิปการดตามมาตรฐานชิปการดของไทย โดยเริม่ ดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น บัตรประจําตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งจัดเปนบัตรเอทีเอ็มประเภทหนึ่ง
จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของ ธปท.
ขางตนเชนกัน ดังนั้น การปรัปรุงบัตรประจําตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดาํ เนินการในชวงปลายปการศึกษา
2558 เพื่อใหทันกับศึกษาใหมที่จะเขามาในปการศึกษา 2559
และใหใชเปนบัตรทดแทนสําหรับนักศึกษาเดิมในปการศึกษา
เดิมในปการศึกษาใหม ในสวนผลการดําเนินการไมสามารถ
สั ง เกตได โ ดยนั ก ศึ ก ษา เช น การปรั บ ปรุ ง มาตราฐานความ
ปลอดภัยสําหรับการบริการทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตราฐาน

ใหม ที่ ดี ขึ้ น และปลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเกี่ ย วข อ งกั บ บริ ก าร
ทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกสในระหวางกระบวนการจดทะเบียน
รายวิชาและการจายคาธรรมเนียมการศึกษาเปนตน
2. ก า วต อ ไปของการพั ฒ นาระบบงานของงาน
ทะเบียนและสารสนเทศ

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ไ ด เ ปลี่ ย นสภาพ
จากสวนราชการไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับนัน้ มหาวิทยาลัย
ไดทยอยดําเนินการปรับปรุงโครงการการบริหารจัดการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ตลอดมา งานทะเบี ย นและสารสนเทศ ของ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาก็มีความจําเปนตองมีการปรับปรุง
กระบวนการทํ า งาน เพื่ อ รองรั บ ระบบงานที่ เ ริ่ ม มี ก าร
เปลีย่ นแปลง ตามทีก่ ลาวไปในรายงานประจําปการศึกษา 2557
นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําลังดําเนินการปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและการบริการขอมูลภายในใหมีเอกภาพมากขึ้น
ดั ง นั้ น การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ภายในระหว า งหน ว ยงานของ
มหาวิทยาลัย หรือ การศึกษาความเปนไปไดของเทคโนโลยีที่
จะนํามาใช จึงเปนปจจัยที่สําคัญมาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กําลังดําเนินการในหลายโครงการสําคัญฯ เชน
ปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สําหรับบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับอุปกรณ
พกพาในแบบต า งๆ เป น ต น สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
ภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัยก็กาํ ลังทยอยดําเนินการพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับโครงการดังกลาวขางตนเชนกัน
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โครงการ

ธรรมศาสตรชางเผือก
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ดําเนินการ
ออกสํ า รวจสถานภาพทางสั ง คมและสภาวะ
เศรษฐกิจ ตั้งแต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ถึง
วันเสารที่ 1 เมษายน 2560 รวมทั้งหมด 15 สาย
การสํารวจ โดยไดรับความรวมมือจาก คณาจารย
จากคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และบุคลากร สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ในการ
ออกสํารวจ ประจําปการศึกษา 2560

ภาพ reviews
กิจกรรม

วันที่ 28-29 มกราคม 2560

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. โดยฝายรับเขาศึกษา
จัดการสัมมนาโครงการธรรมศาสตรชางเผือก
เรื่อง การสํารวจฯ ชางอยางมืออาชีพ ตอน ควาญชางออกเดิน
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซา รีสอรท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 มีนาคม 2560
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา จัดโครงการ CSR กิจกรรมเพือ่ สังคม และสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 REG ชวนกันทําดี รวมใจเก็บขยะ รอบรั้ว มธ. มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 4 กลุม
คือ กลุมนักศึกษาปจจุบัน กลุมนักศึกษาตางชาติ กลุมเจาหนาที่คณะ และศิษยเกา เพื่อสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางสํานักงานทะเบียนนักศึกษากับผูรับบริการ เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกตอสังคม office of the Registrar
ชุมชน และสิ่งแวดลอม มุงหวังใหเกิดการสรางเครือขายกลุมจิตอาสา
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การขอหลักฐานทางการศึกษา
และมาตราฐานการใหบริการ
(สําหรับนักศึกษาปจจุบัน)
ประเภทใบรับรอง

เอกสารแนบ

กําหนดรับ

ทาพระจันทร

รังสิต

ใบเกรด

แบบฟอรม ขอใบเกรด (สท. 1013)

รับทันที

รับทันที

ใบรับรองเปนนักศึกษา

แบบฟอรม ขอใบรับรอง (สท. 1013)

รับทันที

รับทันที

ใบรับรองคาดวาจะสําร็จการศึกษา แบบฟอรม ขอใบรับรอง (สท. 1013)

รับทันที กรณีมีรายชื่อเสนอขออนุมัติ
ปริญญา หรือนัดรับ 3 วันทําการ

ใบรับรองสอบไลไดครบทุกวิชา

แบบฟอรม ขอใบรับรอง (สท. 1013)

รับทันที กรณีมีรายชื่อเสนอขออนุมัติ
ปริญญา หรือนัดรับ 3 วันทําการ

ใบรับรองตั๋วเดือนรถไฟ

- แบบฟอรม ขอใบรับรอง (สท. 1013)
- แบบเกรด/สถานีตน ทาง และปลายทาง

2 วันทําการ

2 วันทําการ

ใบเกรด

- แบบฟอรม ขอใบรับรอง (สท. 1013)
- แบบฟอรม (นักศึกษานํามา)/ใบเกรด

3 วันทําการ

3 วันทําการ

ใบรับรองอนุปริญญา
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว)

แบบฟอรมขอหลักฐานทางการศึกษา
(สท. 1015)

รับทันที

รับทันที

หมายเหตุ :

1. อัตราคาธรรมเนียมหลักฐานทางการศึกษา
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับละ 30 บาท
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับละ 50 บาท
2. ใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาหรือใบรับรองสอบไลไดครบทุกวิชา นัดรับ 3 วันทําการ กรณีดังตอไปนี้
- นักศึกษาแจงจบลาชา ตองตรวจสอบและบันทึกขอมูลเพิ่มเติมกอนออกําใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
- นักศึกษาขอใบรังรองสอบไลไดครบทุกวิชาแตยังไมมีรายชื่อเสนออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
ตองรอเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา
- นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ยื่นขอใบรับรองสอบไลไดครบทุกวิชาที่ สนท.ทาพระจันทร
แตไมมีรายชื่อเสนอรออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยตองรอเจาหนาที่ สนท.รังสิต ตรวจสอบความถูกตอง
3. กรณีขอหลักฐานการศึกษาที่ไมไดระบุ ติดตอเคานเตอรประชาสัมพันธ
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นองถาม :
กรณที ตี่ อ งการ transc
ript เปน ภาษาไทย นกั
ศกึ ษา
ต  อ ง แ ป ล เอ ง แ ล  ว ใ ห
 สํ า นั ก ง า น ท ะ เบี ย น
นั ก ศึ ก ษ า
เซ็นรับรองใชหรือเปล
าครับ หรือมีชองทาง
การติดตอ
ประสานงานกับหนวย
งานไหนบาง ขอบคุณ
ครับ

คําถาม

ที่พบบอย

พี่นูเร็กตอบ :

กรณที เี่ จา ของนาํ tra
nscript ไปแปล หน
ว ยงานทที่ าํ การแปล
การรับรองมาตรฐาน
นนั้ ตอ งไดร บั
และใหหนวยงานหร
ือผูแปลเปนผูเซ็นรับ
ทําการแปลเทานั้นค
รองเอกสารที่ได
รับ สํานักงานทะเบ
ี
ย
นนักศึกษา ไมมีเซ็น
ทที่ าํ การแปลเปน ภา
รับรองเอกสาร
ษาไทยใด ๆ สาํ หรบั
tr
a
n
script ภาษาไทย ผทู
ตั้งเเต รหัส 52 เป
มี่ รี หสั นกั ศกึ ษา
นตนไป สามารถติด
ต

อ
ขอ transcript ไท
ทะเบยี นนกั ศกึ ษา ม
ยไดที่สํานักงาน
ธ. ศนู ยร งั สติ โดยจะ
ต
อ

ง
ตดิ ตอ ดว ยตนเอง แล
ไมเกิน 5 วันทําการค
ะนดั รบั เอกสาร
รับ
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เกร็ด ความรู

รอบรั้ว สนท.

นอนอยางไร
สมองใส

เตรียมพรอมสูการเรียนรู
นองๆ นักศึกษาหลายๆ คนที่มักมีอาการ
สมองตื้ อ ระหว า งวั น ความคิ ด แล น ช า ขณะ
เดียวกัน ยังมีอารมณขนุ มัวรวมดวย ลองรีสตารท
ระบบรางกายตั้งแตกอนนอน ดวย “5 เคล็ดลับ”
ตอไปนี้
เริ่ ม จาก อาบนํ้ า อุ  น ก อ นนอน จะทํ า ให
อุณหภูมิรางกายเพิ่มขึ้น ระหวางนั้น อาจหยด
นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอรปริมาณเล็ก
นอยลงอางนํ้า ซึ่งมีคุณสมบัติระงับประสาทให
รูสึกสงบ และผอนคลาย ทั้งดานรางกาย และ
จิตใจ ทั้งยังชวยคลายอาการตึงตัวของกลามเนื้อ
สวนตาง ๆ ดวย

ทั้ ง นี้ จากรายงานของหน ว ยงานที่ ศึ ก ษาด า นการ
นอนหลับ ของสหรัฐฯ พบวา การสัมผัสกับแสงไฟนีออน
ยามนอน สงผลตอคุณภาพการหลับลดลง โดยแสงดังกลาว
จะไปกดการทํางานของเมลาโทนินฮอรโมนตามธรรมชาติ
ซึ่งควบคุมการนอนหลับ ดังนั้น ไมควรเปดไฟทิ้งไวทั้งคืน
เมือ่ ตืน่ นอนตอนเชา ใชเวลา 5 นาทีออกไปรับลม และ
แสงนอกระเบียง หรือหนาตาง จะกระตุนใหรางกายสดชื่น
อารมณแจมใส สมองตื่นตัว เพียงเทานี้ก็บอกลาอาการงวง
ซึมระหวางวันไดแลว แนะนําวัยเรียนลองไปพิสูจนกันดู.
ที่มา เดลินิวสออนไลน

