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ปร�ญญาทีม่ อบให้นน้ั เปร�ยบประดุจเพ�ยงแต่ยน่ื กุญแจให้เท่านัน้
ขอให้ท่านนํากุญแจนั้นไปไขคลังมหาศาลแห่งความรู้
ของมนุษยชาติที่ได้สะสมมา และกําลังพัฒนาอยู่ในทุกวันนี้
และกําลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคต
คํากล่าวต่อธรรมศาสตร์บัณฑิต และเนติบัณฑิต นักสันติภาพ
ที่ไดมาเยี่ยม ณ บานพักชานกรุงปาร�ส ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๑๔
ศ.ดร.ปร�ดี พนมยงค
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Modern

นักศึกษาเลขทะเบียน 55 ทุกคน สามารถเขาไป
ขอรับ Account สําหรับใชงานระบบสารสนเทศฯ
ที่ http://account.ad.tu.ac.th/Login.aspx ตั้งแต่บัดนี้
เปนตนไป ทั้งนี้สามารถขอรับ Acoount ไดเพ�ยงครั้งเดียว
เท่านั้น กรุณาจําและเก็บเปนความลับส่วนตัวของท่าน
Next »

นักศึกษาระดับปร�ญญาตร� โครงการปกติ
จดทะเบียนออนไลน ภาค2/55
ทาง www.reg.tu.ac.th ตามกําหนดการต่อไปนี้

นักศึกษารุน่ 49-52 จดทะเบียนรายว�ชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ 4 - 6 ก.ย.
นักศึกษารุ่น 53 จดทะเบียนรายว�ชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ 5 - 7 ก.ย.
นักศึกษารุ่น 54 จดทะเบียนรายว�ชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ 6 - 8 ก.ย.
นักศึกษารุ่น 55 จดทะเบียนรายว�ชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ 7 - 10 ก.ย.

พ�มพ์ใบเสร็จค่าจดทะเบียนออนไลน์ ไดจร�ง !

Accuracy

กําหนดการพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตร
ของแต่ละคณะ

Smart
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บัตรนักศึกษาธรรมศาสตร์
เปนมากกว่าที่คุณคิด !

Smile

I Know ! 5,000 บาท
มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ? ที่ สนท !

M
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 นักศึกษา มธ. 55 พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ กันอย่างไร ?

เป็นเรื่องที่ต้องท�ำความเข้าใจกันครับ ส�ำหรับนักศึกษาโครงการปกติ ปีการศึกษา 2555 หลังจากเคยเล่า
ถึงการจดทะเบียนแบบเหมาจ่าย ไปแล้ว เรื่องการขอรับใบเสร็จค่าจดทะเบียนแบบเหมาจ่าย เป็นเรื่องที่นักศึกษา
สนใจกันอยู่ไม่น้อย โดยรูปแบบใบเสร็จจะไม่แยกระบุรายการ โดยจะรวมค่าจดทะเบียนเป็นรายการเดียว
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ ค่ า จดทะเบี ย นแบบเหมาจ่ า ย ได้ ห ลั ง จากวั น จดทะเบี ย นวั น สุ ด ท้ า ย
ในภาคการศึกษานั้น ๆ ไปแล้ว 10 วัน ทาง www.reg.tu.ac.th /เข้าสู่ระบบ

กระบวนการออกใบเสร็จค่าจดทะเบียนแบบเหมาจ่าย ส�ำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อส�ำคัญ ! ในการเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบเสร็จค่าจดทะเบียนแบบเหมาจ่าย ให้นักศึกษาเตรียมพร้อมที่จะ
เปิดข้อมูลใบเสร็จและพร้อมทีจ่ ะพิมพ์ เนือ่ งจากใบเสร็จจะสามารถเข้าไปพิมพ์ได้ครัง้ เดียวเท่านัน้ ! หากนักศึกษา
เข้าระบบ Download ใบเสร็จแล้ว ไม่ท�ำการพิมพ์ จะไม่สามารถเข้าไปพิมพ์ได้ในครั้งต่อไป เนื่องจากระบบจะ
อนุญาตให้ Download ใบเสร็จออกมาได้ครั้งเดียว เพราะเป็นเอกสารส�ำคัญ กองคลังจึงก�ำหนดให้สามารถพิมพ์
ใบเสร็จตัวจริงได้ครั้งเดียว ตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกันกับหลาย ๆ องค์กร หรือธนาคารต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี หากนักศึกษามีข้อขัดข้องในการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ สามารถขอส�ำเนาใบเสร็จได้ที่ กองคลัง
การเงิน ตึกส�ำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
นักศึกษาสามารถ Download ระเบียบอัตราค่าธรรมเนียม ใน www.reg.tu.ac.th หัวข้อเรื่องน่ารู้ /
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อแนบกับใบเสร็จค่าจดทะเบียน น�ำไปเบิกตามระเบียบของ
ที่ท�ำงานผู้ปกครองนักศึกษา ได้ครับ
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 สรุปกำ�หนดวัน – เวลาและสถานที่ฝึกซ้อม
และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2554
การซ้อมครั้งที่ 1 (การซ้อมย่อยของแต่ละคณะ) ตามเวลาและสถานที่ที่คณะก�ำหนด
การซ้อมครั้งที่ 2 (การซ้อมรวมของมหาวิทยาลัย)
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่
คณะกลุ่มที่ 1 (ช่วงเช้า)
ชุดที่ 1 : บัณฑิตเข้าหอประชุมใหญ่ เวลา 08.00 น.
1. คณะนิติศาสตร์ (738) 738
ชุดที่ 2 : บัณฑิตเข้าหอประชุมใหญ่ เวลา 09.30 น.
			 2. คณะพาณิชยศาสตร์ฯ (809)
3. คณะแพทยศาสตร์ (143)
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ (73) 1,025
ชุดที่ 3 : บัณฑิตเข้าหอประชุมใหญ่ เวลา 11.00 น.
			 5. คณะเศรษฐศาสตร์ (413)
			 6. คณะสหเวชศาสตร์ (129)
			 7. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (300)
			 8. วิทยาลัยสหวิทยาการ (96)
			 9. คณะพยาบาลศาสตร์ (104) 1,042
				
(รวม 2,805 คน)
คณะกลุ่มที่ 2 (ช่วงบ่าย)

การซ้อมครั้งที่ 3 (การซ้อมใหญ่)
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่
คณะกลุ่มที่ 1 (ช่วงเช้า)
เวลา 08.30 น.
: เพลงยูงทอง (บัณฑิตต้องเข้าหอ
		 ประชุมใหญ่ทันที)
เวลา 09.00 น.
: หอประชุมใหญ่ปิด
: ตรวจรายชื่อ ณ ที่นั่งและขยับที่นั่ง
		 ทั้งหอประชุมใหญ่
: ฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนของพิธีทั้งหมด
เวลา 10.00 น.
: ด�ำเนินการฝึกซ้อมตามล�ำดับขั้นตอน
		 เหมือนวันพิธี
		 (ตามล�ำดับคณะที่ก�ำหนดไว้)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่
คณะกลุ่มที่ 1 (ช่วงเช้า)
เวลา 09.00 น.
: เพลงยูงทอง(บัณฑิตเข้าหอ
		 ประชุมใหญ่ตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้)
เวลา 09.30 น.
: หอประชุมใหญ่ปิด
เวลา 09.30-10.30 น. : ตรวจรายชื่อบัณฑิต
เวลา 10.30 น.
: เตรียมพร้อมรับเสด็จ
เวลา 11.30 น.
: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
		 เสด็จถึงหอประชุมใหญ่
: เริ่มพิธีการฯ ตามล�ำดับ

คณะกลุ่มที่ 2 (ช่วงบ่าย)

ชุดที่ 1 : บัณฑิตเข้าหอประชุมใหญ่ เวลา 13.00 น.
1. คณะรัฐศาสตร์ (285)
2. คณะศิลปศาสตร์ (710)
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (72) 1,067
ชุดที่ 2 : บัณฑิตเข้าหอประชุมใหญ่ เวลา 14.30 น.
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ (616)
5. คณะวารสารศาสตร์ฯ (238)
6. คณะสังคมวิทยาฯ (169) 1,023
ชุดที่ 3 : บัณฑิตเข้าหอประชุมใหญ่ เวลา 16.00 น.
			 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (413)
			 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (192)
			 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (78)
			 10. สถาบันฯสิรินธร (SIIT) (326) 1,009
		
(รวม 3,099 คน)

เวลา 13.00 น.
:
		
เวลา 13.30 น.
:
:
		
:
เวลา 14.30 น.
:
		
		

เพลงยูงทอง (บัณฑิตต้องเข้าหอ
ประชุมใหญ่ทันที)
หอประชุมใหญ่ปิด
ตรวจรายชื่อ ณ ที่นั่งและขยับที่นั่ง
ทั้งหอประชุมใหญ่
ฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนของพิธีทั้งหมด
ด�ำเนินการฝึกซ้อมตามล�ำดับขั้นตอน
เหมือนวันพิธี
(ตามล�ำดับคณะที่ก�ำหนดไว้)

คณะกลุ่มที่ 2 (ช่วงบ่าย)
เวลา 13.45 น.
: เพลงยูงทอง (บัณฑิตต้องเข้ารับการ
		 ตรวจสอบและตรวจรายชื่อ
		 ณ ลานประวัติศาสตร์
		 ก่อนเข้าหอตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้)
เวลา 14.30-14.45 น. : หอประชุมใหญ่เปิดและปิด
เวลา 14.45-15.00 น. : ตรวจรายชื่อบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งและ
		 เตรียมพร้อมรับเสด็จ
เวลา 15.00 น.
: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
		 เสด็จเข้าที่ประทับในหอประชุมใหญ่
: เริ่มพิธีการฯ ตามล�ำดับ

คณะกลุ่มที่ 3 บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกคณะ (เนื่องจากเป็นการต่อเนื่องจากช่วงเช้าและช่วงบ่ายเวลาจึงอาจคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าบ้าง)
การซ้อม เวลาเข้าหอประชุมใหญ่ ตรวจรายชื่อบัณฑิตภายใน การเริ่มฝึกซ้อม/พิธี
ครั้งที่ 2 (ซ้อมรวม) แบ่งเป็น 2 ชุด (รวม 2,296 คน)

คณะกลุ่มที่ 3/ชุดที่ 1 (รวม 1,139 คน) 17.30 น. 17.30 – 18.00 น. 18.00 น.
(นิติ, พาณิชย์, รัฐ,)
คณะกลุ่มที่ 3/ชุดที่ 2 (รวม 1,126 คน) 18.00 น. 18.00 - 18.30 น. 18.30 น.
(เศรษฐ,สังคมสงเคราะห์,ศิลป์,วารสาร,สังคมวิทยา,วิทย์, วิศว,แพทย์, ทันตแพทย์, สหเวช, 			
						
พยาบาล, สถาปัตย์, สาธารณสุข, SIIT, สถาบันภาษา,ว.นวัตกรรม, สหวิทยาการ, ส�ำนักบัณฑิตฯ)
ครั้งที่ 3 (ซ้อมใหญ่) (บัณฑิตศึกษาทุกคณะมีการขยับที่นั่งทั้งหอประชุมใหญ่) 17.00 – 17.30 น. 17.30 – 18.00 น. 18.00 น.
วันพิธี 18.00 – 18.30 น. 18.30 – 19.00 น. 19.00 น.

หมายเหตุ สำ�หรับดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ให้คณะเป็นผูป้ ระสานงานและกำ�หนดวัน เวลาและสถานทีฝ่ กึ ซ้อมเอง โดยขอเรียนเชิญท่านฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัยเฉพาะการฝึกซ้อมใหญ่

ฝ่ายวิชาการ มธ. สิงหาคม 2555
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 เพลิดเพลิน ! ไปกับบัตรนักศึกษา มธ.
อัตลักษณ์อย่างหนึ่งของการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นก็คือ บัตรนักศึกษา ซึ่งมี
ความส�าคัญส�าหรับเพื่อนใหม่ 55 ที่จะต้องรู้ทัน ! การน�าไปใช้ให้ถูกต้อง ส�าหรับฉบับต้อนรับเพื่อนใหม่ 55
จึงขอน�ามาท�าความรู้จักกับบัตรนักศึกษา มธ. กันเลยครับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ส�าหรับนักศึกษาประจ�าปการศึกษา 2555
โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้

พิ เ ศษ ! สำ า หรั บ บริ ก าร
ก ร ะ เ ป  า เ งิ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์
(Electronic Purse) เพื่อชำาระค่า
บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เช่น ศูนย์อาหาร ศูนย์หนังสือ ค่า
ปรับห้องสมุด และ ค่าธรรมเนียม
การขอหลั ก ฐานทางการศึ ก ษา
จาก สำานักทะเบียนฯ เป็นต้น ผ่าน
เครื่องรูด/สอดบัตรอัตโนมัติ
ในการติดตั้งเครื่อง EDC
หรือเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ เพื่อ
รองรับการใช้บริการของนักศึกษา
ถือเป็นบริการใหม่ เพื่อตอบสนอง Life Style ของนักศึกษา ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตร
ซึ่ ง มี ว งเงิ น ที่ จำ า กั ด ด้ ว ยวิ ธี ง ่ า ย ๆ จากเคาน์ เ ตอร์ ธ.กรุ ง ไทยฯ และตู ้ ATM ทุ ก สาขา โดยมี ขั้ น ตำ่ า ที่ 50 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อใช้ชำาระค่าบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และอาจนำาไใช้ร่วมกับบริการอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัย
เช่น รถไฟฟา หรือ 7-11 ในอนาคต โดยจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน ในเดือนสิงหาคม พร้อมกับโปรโมชั่น และ
สิทธิพิเศษมากมาย สำาหรับนักศึกษา มธ.

ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ไดที่
www.reg.tu.ac.th / http://www.facebook.com/Registrar.TU

S

mile

 I Know ? 5,000 บาท เท่ากับเท่าไหร่ ? ที่ สนท.
จดหมายข่ า วหลายฉบั บ ที่ ผ ่ า นมา ผมได้
พูดถึงเรื่องราวของเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่าย
งานบริ ก ารทางการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เป น การสร้ า ง
ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ มี ก ารพบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั น
ส�าหรับฉบับนี้จะย้อนมาในเรื่องของการพัฒนา
รายบุคคล การเริ่มต้นเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง เป น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ส� า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ไปสู่เปาหมายได้
ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ พูด
ให้แคบลงมาว่า ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (Action Plan) ของ มธ. นั้น บุคลากร
ทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะที่
ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง ต่อ ป สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
หน่ ว ยงานของ สนท. ที่ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ การ
พัฒนาบุคลากรด้วยเช่นกัน จึงได้จัดตั้งโครงการ
I Know กิจกรรมเติมความรู้ โดยเปดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนสามารถน�าเสนอหลักสูตรที่เปน
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่ง สนท.
จัดสรรงบประมาณให้คนละ 5,000 บาท ต่อครั้ง
ต่อป ตามความสนใจและความเหมาะสมของบุคลากร
ที่มีความหลากหลาย ซึ่งโครงการ I Know จะได้
รับการบันทึกรวมอยู่ใน การพัฒนาความรู้ 12
ชั่วโมง ต่อป ของมหาวิทยาลัยด้วย

สนท. มีการด�าเนินการในแบบทัง้ เกมส์รกุ และ
เกมส์รบั คือ นอกจากจะเปดโอกาสให้บคุ ลากรเสนอ
หลักสูตรการอบรม สัมมนา หรือ workshop ต่างๆ
แล้ ว ยั ง มี ที ม งานในการสรรหาหลั ก สู ต รต่ า งๆ
ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับบุคลากรต�าแหน่งต่างๆ
ด้วยเช่นกัน
กระบวนการท�างานของ สนท. ไม่ต่างอะไร
กับกระบวนการในร่างกายมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัย
อวัยวะทั้งภายในและภายนอกที่ต้องสมบูรณ์ แข็ง
แรง และเติบโตขึน้ ทุกวัน ไม่วา่ จะเปน แขน ขา มือ เท้า
ตับ ไต ล�าไส้ หรือแม้แต่หัวใจ ก็เปนองค์ประกอบ
ที่ท�าให้มนุษย์ ด�ารงชีพอยู่ได้ บุคลากร สนท. ทุก
คน ก็เหมือนกับอวัยวะ ของ สนท. ที่ต้องพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์ของตนเองอยู่เสมอ ไม่
ว่าจะเปนการการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในส่วน
ที่ถนัด หรือ เติมเต็มในส่วนที่ยังขาด สุดท้ายแล้ว I
Know 5,000 บาท มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ? ค�าตอบ !
คงต้องขึน้ อยูก่ บั พีน่ อ
้ ง สนท. ทีจ่ ะเพิม่ ศักยภาพ
ของตนเอง ให้สมบูรณ์ แข็งแรง และเติบโต เปน
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร น�าไปสู่บริการ
ที่ ดีใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เป น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และเปนกลไกเล็กๆ ที่ช่วย ในการ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

Activity

On

Reg_TU
9
1

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 สนท. โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญา
อนั น ต์ ผู้ อำ � นวยการ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ สถาบั น ประมวล
ข้อมูลและการพัฒนาเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
ครบรอบ 30 ปี โดยมี ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้อำ�นวยการ
สปข. ให้การต้อนรับ ณ บร.5 มธ. ศูนย์รังสิต
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วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2555 สานใจ...สร้ า งสุ ข จั ด กิ จ กรรม
บรรยายพิเศษ เรื่องความก้าวหน้าของบุคลากร โดย คุณพร
พิมล บุญศิริ รองประธานสภาข้าราชการ มธ. และ พบปะ
พูดคุยกับ ผู้อำ�นวยการ สนท. เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
บุคลากร ณ สนท. ศูนย์รังสิต

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว่า
สวัสดีครับ  ช่วงนี้ Dragonfly ได้มีโอกาสเดินส�ำรวจรอบ ๆ มธ. ศูนย์รังสิต ช่วงวันหยุด สังเกต
เห็นบัณฑิตคณะต่าง ๆ สวมชุดครุย ถ่ายภาพร่วมกับบรรยากาศรอบ ๆ ทั่วศูนย์รังสิต รู้สึกชื่นใจครับ
ทางฝากฝั่งท่าพระจันทร์ก็ไม่น้อยหน้า แถมได้เปรียบนิดหน่อยด้วยซ�้ำ  เพราะมีวิวแม่น�้ำเจ้าประยา พร้อม
กับเรือที่แล่นผ่านไปมา ได้อารมณ์ไปอีกแบบ เล่าสู่กันฟังในฐานะผู้มีประสบการณ์ครับ
Inside » หากพูดถึงบัณฑิต มธ. ประชาคม สนท. มีความผูกพันเป็นพิเศษจริง ๆ ครับ ฉบับนี้ ขอชมเชยฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ต้นจนจบ เรียกว่าตั้งแต่รับเข้าศึกษา
จนถึงวันรับปริญญากันเลยครับ ซึ่งบุคลากรทางท่าพระจันทร์ ของ สนท. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะบริการให้กับ
นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะว่าที่บัณฑิต ฝากฝั่งท่าพระจันทร์
หลายท่ า นฝาก Dragonfly มาชมเชยและขอบคุ ณ ฝ่ า ย
ทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ที่ให้การบริการพวก
เขาเป็นอย่างดี ปลื้มแทนจริง ๆ ครับ
Outside » ขอขอบคุณวิทยากรภายนอก งานสานใจ...สร้างสุข คุณพรพิมล บุญศิริ
รองประธานสภาข้ า ราชการ มธ. ที่ ม าให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากร
เพื่อให้บุคลากร สนท. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้า
มากขึ้น
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วันที่ 27 มิถุนายน 2555 สนท. ร่วมทำาบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี
ณ มธ. ท่าพระจันทร์

of the "TU"
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สนท. โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา เข้า
ร่วมงานแฟตแนะแนวน้อง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ลาดพร้าว

สวั ส ดี ค รั บ พบกั บ Talk of The “TU” ยั ง เป น ที่ พู ด ถึ ง มากที่ สุ ด ในขณะนี้ กั บ เรื่ อ งราว
ของบัณฑิต ปการศึกษา 2554 ที่มีค�าถามเข้ามามากทีส่ ดุ ซึง่ พีแ่ มงปอ ได้เลือกมาแล้ว 2 ข้อ
ดังนี้ ครับ

» น้องถำม : หนูอยำกทรำบว่ำ เมื่อเข้ำไปในระบบ
ของส�ำนักทะเบียนฯ พบว่ำรูปถ่ำยที่ขึ้นในระบบยังเป็น
นักศึกษำอยู่ ยังไม่เปลี่ยนเป็นรูปชุดครุย ทั้งที่ส่งไปตั้ง
นำนแล้วค่ะ
» พี่แมงปอตอบ : ขณะนี้ ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ กำาลัง
เร่งสแกนรูปภาพของบัณฑิตทุกคนเข้าในระบบของ สำานัก
ทะเบี ย นฯ หากพบว่ า บั ณ ฑิ ต คนไหน ยั ง ไม่ ไ ด้ ส ่ ง รู ป ภาพ
บัณฑิต หรือส่งมาแล้วไม่ได้รับ จะมีเจ้าหน้าที่ สนท. โทร
ติดตามเป็นรายบุคคลครับ นอกจากนี้ รูปบัณฑิตดังกล่าว
ยังจะนำาไปใช้ประกอบการทำาบัตรบัณฑิต ซึ่งต้องใช้ในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร โดยสำานักทะเบียนฯ จะประสาน
กับคณะเพื่อมอบให้กับบัณฑิตในวันรับปริญญาวันจริง ครับ
» น้องถำม : ผมอยำกทรำบว่ำ ถ้ำไม่สะดวกไปซ้อมรับปริญญำ วันใดวันหนึ่ง หรือ มำกกว่ำนั้น จะสำมำรถเข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันจริงได้หรือไม่ครับ
» พี่แมงปอตอบ : โดยปกติบัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้ง ยกเว้นหากมีความจำาเป็นจริง ๆ
ให้แจ้งขอลากับคณะที่สังกัด โดยสามารถขาดซ้อมได้เพียง 1 ครั้ง ไม่รับรวม วันซ้อมใหญ่ เพราะถ้าหากขาดในวันซ้อมใหญ่ จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจริงได้ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมให้บัณฑิตทุกคน ปรึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่คณะที่ตนเองสังกัดครับ
ขอฝากอีกเรื่องครับ ในวันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ผู้คนจะมากมาย รถราจะหนาแน่น ขอให้บัณฑิตทุกท่าน เผื่อเวลาในการเดินทาง
มาก ๆ บัณฑิตไม่ควรขับรถเอง และถ้าไม่จำาเป็นก็ไม่ควรนำารถมาครับ เพราะที่จอดรถหายากมาก !

“กวาจะเปน...ปริญญาบัตร”
ฉบับนี้ขอเลาเรื่องดวยภาพ คุยกันสั้นๆ ถึงที่มาของการจัดทํา
ปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ วา กวาจะไดปริญญาบัตรมาแตละเลมนั้น
มีกระบวนการอยางไร?.. คาดวาหลายๆ ทานคงไมทราบถึงที่มาอยาง
แนนอน กวาจะไดแตละใบ.. กวาจะไดนําใสปกผาไหมใหเรียบรอย
สวยงามนั้น คงคิดไมถึงวา มีที่มาที่ไป มีเรื่องเลา และปฏิบัติตอกันมา
อยางปราณีตบรรจง พิถพี ถิ นั มาหลายตอหลายรุน แลว ขอบอกวา งาน
นีพ้ นี่ อ งชาวสํานักทะเบียนฯ ใชฝม อื ใสความตัง้ ใจ ชวยกันทํางานอยาง
แขงขัน เพื่อใหสมกับความภาคภูมิใจของบัตฑิตทุกทานคะ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ขอมูลตางๆ ทั้งปริญญาบัตร
ฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สรุปแลวบัณฑิต 1 คน จะไดทั้งหมด 2
ใบคะ ทําใหทเี ดียวเลยคะ เผือ่ ไวไปเรียนตอ หรือทํางานในตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ติดตราธรรมจักรในปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
เชื่อวานอยแหงนักจะทําเชนนี้ ถือวาเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
เราชาวธรรมศาตรคะ สําหรับขั้นตอนนี้ ฝมือลวนๆ เทคนิคคอนขาง
มาก ตัง้ แตการทากาวตองไมมากและก็ไมนอ ยเกินไป แบบพอดีๆ ทิง้ ไว
สักพัก เวลาจะติดกะระยะ ตําแหนง หางริบบิ้นเหลือง-แดง ตองอยู
ระหวางชือ่ นายกสภาฯ หามปดทับชือ่ เด็ดขาด เพราะเวลาถายเอกสาร
จะบังชือ่ และคอยระวังดานบน หามทับชือ่ ปริญญาเพราะขอมูลทุกตัว
อักษร ถือวาเปนขอมูลที่สําคัญทั้งสิ้น ออ.. เกือบลืมไป ตองดูใหตราตั้ง
ตรงดวยนะคะ และขอมูลที่ บก. เองก็เพิง่ ทราบ วาตองมีการเช็คริบบิน้
ดวย สีเหลืองจะตองทับสีแดง ตามสีประจํามหาวิทยาลัย เหลือง-แดง

เหลืองคือธรรมประจําจิต แดงคือโลหิตอุทิศให
ขั้นตอนที่ 3 จัดชุดปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตแตละคน โดย
ปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยทีต่ ดิ ตราธรรมจักรจะอยูแ ผนแรก สวนฉบับ
แปลภาษาอังกฤษจะอยูแผนที่สอง ระมัดระวังสุดสุดคะ เพราะทั้งสอง
ฉบับชื่อตองเปนคนเดียวกัน และกลัวตราหลุดเสียหาย
ขั้นตอนที่ 4 เราเรียกวา “ตัด 9” 9 คือ บัณฑิตทีละ 9 คน
เราจะตัดตามลําดับหอ ลําดับชือ่ ตามใบติว้ คะ (หรือใบคัน่ แตคนสํานัก
ทะเบียนฯ เราเรียกกันติดปากวาใบติ้ว) และใสใบติ้วคั่นเอาไว ใบติ้วนี้
จะบอกใหเราทราบวา ปริญญาบัตรนี้ อยูในลําดับที่เทาไหร หอที่เทา
ไหร เราเรียงตามลําดับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรคะ
เอ..สงสัยมั้ยคะวาทําไมถึงตัด 9 ไมตัด 10 หรือตัดจํานวนอื่น
ที่มาก็คือ การกะระยะหรือขนาดมือของผูเชิญปริญญาบัตรที่คิดวา
เปนจํานวนที่เหมาะสม เพื่อการดําเนินงานที่ราบรื่น และเปนตัวเลข
สิริมงคลดวยคะ
ขั้นตอนที่ 5 นําปริญญาบัตรทั้งสองใบบรรจุปกผาไหม แตก็
ไมวายที่จะตองเช็คลําดับใหถูกตองอีกครั้งหนึ่งคะ พูดงายๆ วาเรา
ไมเบื่อที่จะทวน เพื่อใหถึงมือบัณฑิตอยางถูกตองทุกคนคะ
ยินดีกับบัณฑิตทุกคนคะ
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