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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม
เปดใชบร�การแลว…
กิจกรรมขอ 3 คํา
ประจําป 2557
เคร�่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ สําหรับสํานักทะเบียนฯ
เคร�่องแรกของประเทศไทย (ภาค 2)
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สายสัมพันธเครือขายสํานักทะเบียนฯ

สํานักทะเบียนและประมวลผล มุงเนนการทํางานและการพัฒนา 3 ดาน คือ
คน กายภาพ การบริหารจัดการ ในสวนของการศึกษาดูงาน ตองมีการเปรียบเทียบ
กับหนวยงานอืน่ ดวยวามีความแตกตางอยางไร เพือ่ ใหการทํางานของสํานักทะเบียนฯ
พัฒนากาวหนาตอไป การสายสัมพันธเครือขายสํานักทะเบียนฯ จึงมีบทบาทในการ
ติดตอสื่อสาร การประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานอื่น ทั้งนี้
เมื่อสํานักทะเบียนฯ ของเราไดมีการพัฒนาการใหบริการที่ทันสมัยมากขึ้น ดวย
เครื่องผลิตใบรับรองอัติโนมัติ เราจึงไดเชิญชวนหนวยงานอื่นๆ เขารวมงานเปดตัว
เครือ่ งผลิตใบรับรองอัตโิ นมัติ เพือ่ ศึกษาดูกระบวนการทํางานของตัวเครือ่ งแลวนําไป
พัฒนา ประยุกตใชกับหนวยงานในการใหบริการกับนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และกาวหนาตอไปในอนาคต ทั้งนี้ตองขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใหเกียรติ
มารวมงานเปดเครื่องผลิตใบรับรอง
อัตโนติมัติ เครื่องแรกในประเทศไทย
ณ โถงหนาหอสมุดปวยฯ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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Accuracy


ปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหมประจําป 2557

ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล ทําการจัดประชุมคณะกรรมการ ดําเนิน
การจัดทําปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของ
ตางๆ ใหกบั นักศึกษาใหมทราบ กําหนดรูปแบบของการจัดทําปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา
ใหม กําหนดการตางๆ ของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษาใหม เพือ่ แจงใหนกั ศึกษา
ใหมของรั้วแมโดมเตรียมความพรอมในการเขาเปนนิสิตอยางเต็มตัว สามารถปฏิบัติ
ตามขัน้ ตอน กฏระเบียบ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดอยางถูกตอง และโปรดติดตาม
ความคืบหนาของปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาไดที่ www.reg.tu.ac.th เร็วๆ นี้
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Smart


เปดใชบร�การแลว…เคร�่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
เคร�่องแรกของประเทศไทย (ภาค2)

นองๆ ที่เดินผานไปผานมาหนาหอสมุด
ปวยคงจะคุนหนาคุนตากับเจาเครื่องผลิตใบรับ
รองอัตโนมัติ ที่วางอยูหนารานกาแฟอินทนิล
เคยใชบริการกันบางรึยงั คะ? สวนนองนักศึกษา
ทีต่ อ งการขอใบรับรองตางๆ ก็สามารถใชบริการ
จากเครื่องผลิตฯ ไดเลยคะ โดยใชคูกับบัตร
Smart Purse ขั้นตอนการใชงานก็งายมากๆ
ในงานเปดตัวเครื่องฯ วันที่ 19 ธ.ค. ได
รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ รองอธิการบดี
ฝ า ยแผนและการคลั ง มาเป น ประธานเป ด
งาน ในงานมี ก ารสาธิ ต การใช เ ครื่ อ งฯ การ
เป ด ตั ว นู  เ ร็ ก Mascot สั ญ ลั ก ษณ ป ระจํ า
สํานักทะเบียนฯ ซึ่งไดรับความสนใจจากนอง
นักศึกษาและแขกผูมารวมงานเปนอยางมาก
ในงานยังมีการแจก SIM TU จากบริษัท AIS

และกิจกรรมธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน
ในชวงเย็นสํานักทะเบียนฯ ก็มีการจัดกิจกรรม
ขอ 3 คํา สําหรับสํานักทะเบียนฯ บริเวณตลาด
นัดอินเตอรโซน มีนอ งๆ ใหความสนใจรวมสนุก
กับกิจกรรมของเรา นอกจากนี้ยังมีการถายทํา
หนังสั้นเพื่อโปรโมท การใชงานเครื่องฯ ดวย
แลวรอพบกับหนังสัน้ กันคะ สํานักทะเบียนฯขอ
ขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน และนักศึกษา
ร ว มแสดงหนั ง สั้ น และทู ต กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ
ประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจํา
งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตรครั้งที่
70 ....แล ว อย า ลื ม ใช บ ริ ก าร Automatic
Document Machine กันเยอะๆนะคะ แลวรอ
พบกับเครื่อง ADM ที่ทาพระจันทรและลําปาง
เร็วๆ นี้
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กิจกรรมขอ 3 คํา สําหรับสํานักทะเบียนฯ
สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจดั กิจกรรม
ออกบูธ ประชาสัมพันธ ขอ 3 คํา สําหรับ
สํ า นั ก ทะเบี ย นฯ ณ บริ เ วณตลาดนั ด
อินเตอรโซน โดยจัดกิจกรรมเพือ่ เปนการ
เปดรับความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตอ
สํานักทะเบียนฯ ซึง่ การจัดกิจกรรมในวัน
ดังกลาวมีนองๆ นักศึกษาใหความสนใจ
และเข า ร ว มกิ จ กรรมเป น จํ า นวนมาก
นอกจากนี้ยังไดรวมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู  กั บ น อ งๆ นั ก ศึ ก ษา สามารถ
นํ า ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต  อ
สํานักทะเบียนฯ มาปรับใชกับการทํางาน
การใหบริการ ใหดีขึ้นตอไป

ฉบับที่

เคร�่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
เคร�่องแรกของประเทศไทย
ขอ 3 คํา คุณคิดอยางไรกับสํานักทะเบียนฯ
กิจกรรมแรกที่พบปะเพ�่อรับฟ�งความคิดเห็น
ของนักศึกษา
ออกบูธงานบร�การการศึกษา
ครั้งแรกที่สํานักทะเบียนฯ รวมมือกับ
KTB และ AIS
ในการจัดกิจกรรมดีดีใหกับนักศึกษา
ฉบับทีแ่ ลวไดเลาถึง เครือ่ งผลิตใบรับรอง
อัตโนมัติ และไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ
ไปแลวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผานมา งานนี้ตอง
ขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกๆ ทาน ที่ชวยผลักดันให
เครือ่ งแรกของประเทศ ไดใชงานไดจริง ชวงแรกๆ
อาจจะมีติดขัดอยูบาง ตองขออภัย เพราะเปน
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เครื่องนํารอง และเพื่อใหการบริการไดอยาง
สมบูรณแบบมากขึน้ ยังตองมีการปรับแกบา งเล็กๆ
นอยๆ หลังจากทดลองใชงานไปในระยะหนึ่ง
แนะนํามาไดเสมอคะ...
ในวันเดียวกัน สํานักทะเบียนฯ ไดรว มกับ
หนวยงานภายนอก ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ของนักศึกษา เชน ธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใหบริการ
ดานบัตรนักศึกษา AIS บริการ SIM TU เพื่อจัด
กิจกรรมดีดีใหกับนักศึกษา เปนครั้งแรกอีกเชน
เดียวกัน ที่ทั้งสรางความรวมมือจากหลายภาคี
รวมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการ
ศึกษา ในวันนั้นมีการจัดกิจกรรมทั้งวัน หลาก
หลายสถานที่ ตั้งแต หอสมุดปวยฯ ที่ตั้งเครื่อง
ผลิตใบรับรองอัตโนมัติ โรงอาหาร SC บร. 1 และ
ตลาดนัดอินเตอรโซน
ถือวาเปนประสบการณใหมๆ ทีไ่ ดใกลชดิ
นักศึกษา อยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรม
ขอ 3 คํา เกี่ยวกับสํานักทะเบียนฯ งานนี้เรา
ไดรับเสียงสะทอนจากนักศึกษาอยางลนหลาม
ทั้งคําติและคําชม พี่ๆ สํานักทะเบียนฯ ที่รวม
ออกบูธ ตางออกปากเปนเสียงเดียวกัน วา อาน
แล ว อิ่ ม ใจ แม จ ะเป น คํ า ตํ า หนิ แต ส ะท อ น
ใหเห็นวา นักศึกษา รูจักสํานักทะเบียนฯ เชน
คอนเทนเนอร เปดแอรหนอย สโลลี่ ชาจุงเบย
แจวเลยคะ เปนตน

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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พฤศจ�กายน

Activity On Reg_TU

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สํานักทะเบียนฯ จัด
กิจกรรมสานใจสรางสุข “ผูอ าํ นวยการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับชาวสํานักทะเบียนฯ” และเปาเคก
วันเกิดพรอมรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
4
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วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ฝายรับเขาศึกษา
สํานักทะเบียนและประมวลผล เขารวมงานตลาดนัด
หลักสูตรและออกบูธกิจกรรมโครงการรับตรงประจําป
2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ผศ.ดร. สมเกียรติ
วรปญญาอนันต ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล รวมแสดงความยินดีทําบุญครบรอบ
วันสถาปนาคณะ 59 ป คณะวารสารศาสตรและ
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
4

5

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกๆคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
ในรูปโฉมใหมไฉไลสุดๆ พบกับ Rose apple ในการบอกเลาเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ กิดขึน้
ของ สนท. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนี้เราขอมาจับถูก นางสาวศุภลักษณ พีเค

นักวิชาการศึกษา ผูปฏิบัติงานอยูในฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งมีความสามารถหลากหลาย
วามสามารถหลากหลายในการทํางาน และสรางชื่อเสียง
ใหกบั สํานักทะเบียนฯ ของเรา โดยการออกบูธประชาสัมพันธกจิ กรรมการรับตรง
ประจําป 2556 ของสํานักทะเบียนฯ พบปะเครือขาย พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยตางๆ จนเปนที่ประทับใจของของผูที่รวมงานดวย Rose apple จึงขอบอกเลา
ถึงความตั้งใจและความทุมเทในการทํางาน แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ

outside >>

ขอขอบคุณทุกฝายที่ชวยกันผลักดัน จนทําใหเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีทั้ง ธนาคารกรุงไทย, AIS, บริษัท S & V, บริษัท Vision Net, บริษัท Cyber World สปข. และ
สํานักหอสมุด

ฉบับที่

ธั น วาคม

Activity On Reg_TU

อาทิตย
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จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1

2

3

4

5
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8
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13

14

15

16

22

23

ตรวจสอบผลจดทะเบียน
17
18
19
20
สงผลสอบ
ติดตอคณะ
วิชาที่ติด!
ขอโควตาวิชา
24
25
26
27

29

30

31

Talk
of the"TU"

21
28

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” กลับมาเปนคําถามยอดฮิตติดชารต
อีกรอบ สําหรับคําถามในชวงของการขอโควตา ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถาม
มาตอบคําถามใหนองๆ หายสงสัยกันแลวนะครับ

» นองถาม : อยากทราบชวงวันขอโควตาของเทอม 1/2557 วาจะ

เปดใหขอวันไหนคะ แลวสามารถดูรายละเอียดขอมูลการขอโควตา
ไดทไี่ หนคะ
» พี่ นู  เ ร็ ก ตอบ : น อ งๆ สามารถเข า ไปดู วั น ที่ แ ละรายละเอี ย ด

การขอโควตาไดที่ www.reg.tu.ac.th > นักศึกษาปจจุบัน > ปฎิทิน
การศึกษาและตารางสอบไล

