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เลขาฯ คนใหม คนเกง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องวันครบรอบ 24 ป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
วันที่ 4 ตุลาคม 2553 นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนาฝายยุทธศาสตร
ประเมินผล สำนักทะเบียนฯ ของเรา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
จัดโดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15 ตุลาคม 2553 สานใจสรางสุข
ประจำเดือน ตุลาคม รวมอวยพร
วันเกิดใหบุคลากรที่เกิดเดือนนี้ คือ
วันที่ 5 พี่สุวดี วันที่ 22 พี่พิเชษฐ
วันที่ 27 พี่คณิตา วันที่ 30
พี่กาญจนา ขอใหมีความสุข
คิดสิ่งใดสมปารถนา นะครับ...
20 ตุลาคม ผูชวยศาสตราจารย
ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
รองอธิการดบีฝายวางแผนพัฒนา
เทคโนโลยี พรอมทั้ง ผูชวยศาสตร
จารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯ รวม
ประชุมกับธนาคารกรุงไทย ในการ
พัฒนาบัตรนักศึกษาไปสู
บัตร Smart Card

15 ตุลาคม 2553 ประชาคมสำนัก
ทะเบียนฯ รวมกันลงคะแนน
ตัวแทนของสำนักทะเบียนฯ เขาสง
ประกวดขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานดีเดน ประจำป 2553

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 ในแบบรูปโฉมใหม
ไฉไล สุดๆ พบกับ Dragonfly ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สนท. และผูที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ขวัญและกำลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราครับ
Inside » ขอแสดงความยินดีกับ นางวิจิตรา รัศมี ตัวแทน
ขาราชการดีเดน นายกอเกียรติ พรหมขจร ตัวแทนลูกจางดีเดน
และ นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเดน ของ สนท. ขอเปนกำลังใจให ทั้ง 3 ทานปฏิบัติหนาที่
อยางดียิ่ง และเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปครับ
Outside » ควันหลงจากงานพบปะเครือขายนักวิชาการศึกษา มธ. รังสิต ณ ศูนยกีฬาทางน้ำ ตองขอขอบคุณ
พี่ธนากร หัวหนาตึกศูนยกีฬา ที่ชวยจัดสถานที่ริมสระวายน้ำ ใหพวกเราไดไปนั่งพูดคุยกับแบบ ชิล ชิล พี่ รปภ.
หนาสระน้ำก็นารักชวยดูแลความเรียบรอย รวมไปถึง พี่วงศพัส หรือพี่แพน ที่ชวยประสานงานจนพวกเราไดสถานที่
ที่สวยงามครับ ในสวนของรถราง ที่คอยรับสง เหลาเครือขายนักวิชาการศึกษา ตามคณะตางๆ ตองขอบคุณพี่พลาธร
หัวหนางานยานยนต และพี่คนขับรถราง ทั้ง 2 คน ที่ชวยใหงานนี้มีสีสันขึ้นเปนกองครับ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ภูมิใจเสนอ นางดวงรัตน
เอนกเวียง เลขาฯ คนใหม ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทำงานดานงานบริการการศึกษามาอยาง
ยาวนาน กอนอื่นเรามาทำความรูจักกับ

เลขาฯ กันสักเล็กนอย คุณดวงรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF KANSAS LEWRENCE
U.S.A สาขา HIGHER EDUCATION เมื่อป 2522 และเขารับราชการในสังกัด สนท. เมื่อป 2529 สำหรับประสบการณ
การทำงานในฐานะหัวหนาฝาย เริ่มตั้งแตการเปนหัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรังสิต หัวหนาฝายตาราง
สอน-ตารางสอบ และหัวหนาฝายทะเบียนศึกษา สวนงานดานบริหาร ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ
สนท. ศูนยรังสิต รองผูอำนวยการ สนท. ฝายบริหารศูนยรังสิต และผูชวยเลขานุการ นอกจากนี้ คุณดวงรัตน ยังไดรับ
มอบหมายงานในระดับมหาวิทยาลัย เชน เปนผูสอนทบทวน วิชา ม.ธ. 110 กรรมการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน มธ. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กรรมประสานงานชวยเหลือนักศึกษากีฬาที่ประสบปญหาการ
เรียน รวมทั้งยังไดรับเชิญเปนวิทยากรในงานสำคัญอีกมากมาย จากประวัติผลงานที่ผานมาคงเปนสิ่งยืนยันไดอยางดียิ่ง
วา สนท. ของเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพรอมเปนกำลังในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาไดอยางยั่งยืน อยางไรก็
ดีเปาหมายสูงสุดของ เลขาฯ คนใหม คนเกงของเรา คือ ผลักดันให TEAM WORK เปนจุดกำเนิดของ “คนตนแบบ” ของ
สนท. ตอไป ซึ่งยังมีงานหนักรออีกมาก ประชาคม สนท. ทุกคน พรอมใหความรวมมือและขอเปนกำลังใจใหนะครับ...

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” พื้นที่สำหรับการพูดคุยเรื่องราวตางๆ ที่นองๆ นักศึกษามีปญหา
สงสัย หรือตองการรายละเอียดตางๆ พี่ แมงปอ ก็จะบินมาตอบคำถามของนองๆ ใหหายขอสงสัยกันนะครับ
และขอเปดประเดิม กับคำถามยอดฮิตประจำเดือนพฤศจิกายน กันเลย

“ครบรอบ 28 ป สำนักทะเบียนฯ...มีอะไรใหมบาง”
คงแปลกตาแปลกใจไมใชนอย กับรูปแบบใหมของจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ ทั้ง Green
Read กระดาษถนอมสายตาและรักษาสิ่งแวดลอม ขนาดที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และการมาใหม
ในครั้งนี้มีชื่อจดหมายขาว “MASS News” ตามมาดวย... หลายๆ ทานคงเคยไดยินและไดเห็น
คำวา “MASS” มาสักระยะหนึ่งแลว MASS มาจาก MASS Strategy เปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจาก
การ รวมคิด...รวมสราง ของพวกเรา เพื่อ “มุงสูการเปนสำนักทะเบียนตนแบบ” ดวยการขับเคลื่อน
ผานยุทธศาสตร 4 ดาน
มี M : Modern เพื่อการกาวล้ำ นำสมัย A : Accuracy มุงเนนความถูกตอง แมนยำ S ตัวถัดมา
เราเรียกกันสั้นๆ วา S1 : Smart เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว สุดทาย S2 : Smile บริการดวยการ
ใสใจ เต็มใจ สรางสุขใหกับผูรับบริการ นี่เปนเหตุผลหลักในการปรับรูปแบบนำเสนอ เพราะเราอยาก
ใหผูอานไดเห็นถึงความพยายาม ความมุงมั่น ตั้งใจจริง ในการพัฒนาแบบรอบดานของพวกเรา
ใหมตอมา... ก็เห็นจะเปนบุคคลสำคัญ คุณดวงรัตน ที่รักษาการแทนเลขานุการที่เกษียณอายุ
ราชการไปเมื่อ ต.ค. ที่ผานมา และถาใหมแกะกลอง ตองชุดฟอรมสำนัก ที่จะใสครั้งแรกในวันดี
วันศุกร 12 พ.ย. ในปนี้มากับโทน โอโรส ขาว เทา เชนเดียวกับโลโก MASS ไมมีผิดเพี้ยนเลยคะ
สำหรับเครือขายชุมชนงานทะเบียนการศึกษา ก็มีเซอไพรซเชนกันคะ เราไดพัฒนา Webblog
ใหม ใน Theme ผจญภัยดินแดนมหาสมบัติ ตามแผนที่ความรูที่หลายทานชื่นชอบ และสนุกไปกับ
การเดินทางของเรา อีกไมนานเกินรอ..คงไดใชกันกอนงานสัมมนาฯ ระดับประเทศ 25 – 27 พ.ย. นี้
แนนอน
สุดทาย... ตอนรับเทอมใหม ขอใหสุขและสนุกทั้งเรื่องเรียน เรื่องงานกันทุกๆ คนนะคะ

» การจดทะเบียนรายวิชาลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 เริ่มเมื่อไหร และจดไดที่ไหน ?
การจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 จะเริ่มตั้งแตวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2553 ครับ ทาง
www.reg.tu.ac.th เชนเดียวกับที่จดทะเบียนในชวงปกติ ซึ่งระบบ จะเปดวันแรกเวลา 9.00 น. และปด เวลา
22.30 น. ของวันสุดทายครับ
» การแจงจบการศึกษา ภาค 2/53 ทำไดเมื่อไหร อยางไรคะ ?
การแจงจบการศึกษา จะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนภาคสุดทาย ที่จดทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถแจงจบการศึกษา ไดตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และนับไปอีก 14 วัน โดยในภาค 2/53
คือตั้งแตวันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2553 สวนระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถแจงจบได ภายใน30 วันนับจาก
วันเปดภาคเรียน โดยการแจงจบการศึกษาทำไดทาง www.reg.tu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆ ใหนองได
เขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกรอกใบกระจายโครงสราง Online
สำหรับเดือนนี้ ขอพูดคุยเพียงเทานี้กอนครับ แลวติดตามวาในฉบับตอไป พี่แมงปอ จะมีเรื่องราวอะไรมา
ฝากนองๆ กันบาง และสุดทายชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ขอใหนองๆ รักษาสุขภาพดวยนะครับ

ปล. บอกอก็ใหมเหมือนกันนะคะ ยินดีที่ไดรูจัก..พรอมนอมรับทุกคำติชมคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางอั ง คณา เวศาขวริ น ธ นางลั ก ขณา โกเมนเอก น.ส.สุ ว ดี เมฆา นางศรี สุ ร างค จั น ทรสมบั ติ นางกาญจนา โพบุ ญ เรื อ ง
บรรณาธิ ก าร : นางสาวสาริ ย า นวมจิ ต กองบรรณาธิ ก าร : นางสาวธี ร ารั ต น สุ ท ธิ พ งศ นางสาวดวงพร โสติ ถิ ม านนท
นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
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ธรรมศาสตร เลื่อนสอบตรง !

เนื่องจากเกิดเหตุน้ำทวมขึ้นใน หลายจังหวัดของประเทศไทย สงผลใหมี
ผูเขาสอบเปนจำนวนมาก ไมสามารถเดินทางมาสอบได มหาวิทยาลัย
ธรรรมศาสตรจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก คือ คณะรัฐศาสตร
คณะสหเวชศาสตร และคณะศิลปรรมศาสตร เดิม สอบวันที่ 6 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 27 พ.ย. 53 คณะนิติศาสตร เดิมสอบวันที่ 7 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 28 พ.ย. 53 โดยสถานที่สอบ และรายละเอียดอื่นๆ
ยังคงเปนไปตามเดิม ... รายละเอียดเติมไดที่ www.reg.tu.ac.th หรือ
โทร. 02-564-4440-79 ตอ 1603-1606

»

จดทะเบียนลาชา

เพ��ม-ถอน ภาค 2/53 ชวงเปดเทอม

นักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน
ตั้งแตวันที่ 17 -22 พฤศจิกายน 2553 เริ่ม เปดระบบ 9.00 น. ของวันแรก
และปดระบบ 22.30 น. ของวันสุดทาย ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ เว็บไซดสำนักทะเบียนฯ

สำรวจเด็กชาง !

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำลังดำเนินการเตรียมความพรอม การสำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ประจำปการศึกษา 2554 โดยในปนี้ มีชางเผือกที่พวกเราตองออกไป
ตามหา จำนวน 413 คน เพื่อเขามาเจิดจรัส รัศมี ในรั้วแมโดมของเรา
และสำเร็จการศึกษา กลับไปพัฒนาถิ่นกำเนิด และประเทศชาติตอไป...

ก
า
วล้
ำ
Modern นำสมัย
ปรับโครงสราง...
กาวสูการพัฒนาไมหยุดยั้ง

หากจะพูดถึง ความกาวล้ำ นำสมัย ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เรามีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอดในหลายๆ ดาน สำหรับวันนี้ ขอเลาใหฟงถึงการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนสวนที่มีความ
สำคัญในหลายๆ องคกร นั่นก็คือโครงสรางการบริหารงาน ที่ผานมา สนท. ไดมีการทบทวนภารกิจหลักในการบริหาร
งานอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของขาราชการอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนจุดสำคัญที่ทำใหเกิดแนวคิดในการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายในใหม โดย
ในระยะแรกเปนการทดลองปฏิบัติงานตามภารกิจใหม หลังจากนั้นจึงประเมินถึงความเหมาะสมกอนที่จะขออนุมัติตอ
สภาหาวิทยาลัยตอไป สำหรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ตามภารกิจใหมนี้ แบงออกเปน 8 ฝายดวย
กัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้
ฝายรับเขาศึกษา ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ดูแลงานขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพนัก
ศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษยเกา
สำหรับ ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 เกิดจากการยุบรวมหนาที่ของ
ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษากับฝายทะเบียนศึกษาเขาดวยกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลนักศึกษาตั้งแต
ตนจนจบ โดยมีความแตกตางกันในเรื่องคณะที่ดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแตดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การ
ผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา โดยแยกตามคณะที่รับผิด
ชอบไดดังนี้
ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 ดูแลคณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร
ฝ า ยทะเบี ย นและประมวลผล 2 ดู แ ลคณะนิ ติ ศ าสตร พาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี เศรษฐศาสตร
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน(ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) ศิลปกรรม
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร สหเวชศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร ดูแลงานเชนเดียวกับ 4 ฝายขางตน สำหรับ น.ศ.โครงการพิเศษ
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทาพระจันทร และวิทยาลัยนวัตกรรม พัทยา
ฝายประมวลขอมูล ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา งานบริการ
เทคโนโลยีใหกับบุคลากร สนท. รวมทั้งงานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ฝายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง
การเงิน-บัญชี งานบริการหนาเคานเตอร งานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน)
ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งาน
ประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส และงานประสานการดูงาน
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ในครั้งนี้ จึงถือเปนกาวสำคัญในการพัฒนาองคกรเพื่อมุงไปสู
ความกาวล้ำ นำสมัย (Modern) พรอมรับกับการเปน “สำนักทะเบียนตนแบบ” อยางแทจริง
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ธรรมศาสตรปรับอัตราคาธรรมการศึกษา
เริ่มปการศึกษา 2554

ในปการศึกษา 2554 นี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเราไดปรับอัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมนี้จะเริ่มใชกับนักศึกษาเขาใหม ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตน
ไป สำหรับนักศึกษาเกายังคงใชอัตราคาธรรมเนียมเดิม ยกเวน คาธรรมเนียมในสวนของการใชอุปกรณ
การศึกษาและหองปฏิบัติการที่จะมีผลใชกับทั้งนักศึกษาเกาและใหมเพราะเปนการคิดคำนวณตาม
ตนทุนคาใชจายจริงและเพื่อใหเกิดความชัดเจนแกทั้งนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ นอกจาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ใชเปนการทั่วไปกับทุกหลักสูตรทุกโครงการแลว
มหาวิทยาลัยจะไดกำหนดใหคณะออกประกาศกำหนดรายละเอียดคาธรรมเนียมเฉพาะของหลักสูตรที่
เปนโครงการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมนั้นสามารถ
ติดตามไดที่เว็บไซตของ สนท. www.reg.tu.ac.th
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แนะนำศูนยสอบครบวงจรแหงใหม !

กอนอื่นขอเริ่ม ดวยการรวมเปนกำลังใจใหกับผูประสบภัยน้ำทวมทุกคน นะครับ ขอใหกลับมาสูภาวะ
ปกติ โ ดยเร็ ว ยั ง ไงคนไทยมี น้ ำ ใจไม ทิ้ ง กั น อยู แ ล ว ครั บ สำหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นั บ ว า เป น
มหาวิทยาลัยที่ไดรับความนิยม และมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอเปนจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งชองทางในการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือการสอบตรง หรือเรียกอยางเปนทางการวา โครงการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ระบบรับตรง และในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเพิ่มศูนยประชุม
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนสนามสอบในการจัดสอบตรง โดยมีโครงการ Smart I ของคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี นำรองเริ่มใชสนามสอบดังกลาว ไปแลว และสำนักทะเบียนฯ ไดรวมในการจัดสอบ
ในครั้งนี้ โดยศูนยสอบธรรมศาสตรสามารถรองรับจำนวนผูเขาสอบไดเปนจำนวนมาก เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับการบริหารจัดการ และจำนวนผูเขาสอบ ทั้งนี้ในการจัดสอบที่ผานมา พบวาเปนไปดวย
ความเรียบรอย อาจมีปญหาบางเรื่องการจราจร ในชวงหลังสอบเสร็จ ที่จะตองมีการบริหารจัดการ ใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วกับผูเขาสอบและผูปกครอง
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ยินดีที่ไดรูจัก...อีกครั้ง

สำนักทะเบียนและประมวลผล นัดพบปะเครือขาย
นักวิชาการ อีกครั้ง! แมวาครั้งนี้จะ จัดขึ้นแบบเรียบ
ง า ย เพี ย งกลุ ม เล็ ก ๆ กั บ สถานที่ ที่ ไ ม ธ รรมดา ณ
บริเวณริมสระวายน้ำ ศูนยกีฬาทางน้ำ มธ. ศูนยรังสิต
ชวยสรางบรรยากาศความสดชื่น ฉ่ำใจ ใหกับผูเขารวม
งาน เรานั ด กั น เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม ที่ ผ า นมา มี
วัตถุประสงคที่ตางไปจากครั้งกอน ๆ คือ เพื่อแนะนำ
กลุ ม นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ของ สนท. กั บ รู ป แบบการ
ทำงานใหมของนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบภาระงาน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารจดทะเบี ย น
รายวิชาจนกระทั่งการอนุมัติปริญญาเบ็ดเสร็จในคน ๆ
เดียว ใหกลุมนักวิชาการศึกษาของคณะตาง ๆ ไดรับ
ทราบวานักวิชาการคนไหนรับผิดชอบคณะไหนกันบาง
สรางความคุนเคยกันระหวางใหมากขึ้นกอนรวมงานกัน
จริ ง ๆ พร อ มกั น นี้ ในงานดั ง กล า วถื อ เป น ปฐมฤกษ
แนะนำเลขานุการคนใหม คือ นางดวงรัตน เอนกเวียง
ที่เขารับตำแหนงรักษาการแทนคนเดิมที่เกษียณอายุ
ราชการ นอกจากนี้ ในงานดังกลาว สนท. ยังมีการจัด
รถสวัสดิการ NGV รับ-สง บุคลากรที่เขารวมงาน ชวย
อำนวยความสะดวกและสรางสีสันในการจัดงานครั้งนี้
ไดไมนอยเลยทีเดียว
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หากจะพูดถึง ความกาวล้ำ นำสมัย ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เรามีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอดในหลายๆ ดาน สำหรับวันนี้ ขอเลาใหฟงถึงการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนสวนที่มีความ
สำคัญในหลายๆ องคกร นั่นก็คือโครงสรางการบริหารงาน ที่ผานมา สนท. ไดมีการทบทวนภารกิจหลักในการบริหาร
งานอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของขาราชการอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนจุดสำคัญที่ทำใหเกิดแนวคิดในการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายในใหม โดย
ในระยะแรกเปนการทดลองปฏิบัติงานตามภารกิจใหม หลังจากนั้นจึงประเมินถึงความเหมาะสมกอนที่จะขออนุมัติตอ
สภาหาวิทยาลัยตอไป สำหรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ตามภารกิจใหมนี้ แบงออกเปน 8 ฝายดวย
กัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้
ฝายรับเขาศึกษา ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ดูแลงานขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพนัก
ศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษยเกา
สำหรับ ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 เกิดจากการยุบรวมหนาที่ของ
ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษากับฝายทะเบียนศึกษาเขาดวยกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลนักศึกษาตั้งแต
ตนจนจบ โดยมีความแตกตางกันในเรื่องคณะที่ดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแตดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การ
ผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา โดยแยกตามคณะที่รับผิด
ชอบไดดังนี้
ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 ดูแลคณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร
ฝ า ยทะเบี ย นและประมวลผล 2 ดู แ ลคณะนิ ติ ศ าสตร พาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี เศรษฐศาสตร
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน(ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) ศิลปกรรม
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร สหเวชศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร ดูแลงานเชนเดียวกับ 4 ฝายขางตน สำหรับ น.ศ.โครงการพิเศษ
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทาพระจันทร และวิทยาลัยนวัตกรรม พัทยา
ฝายประมวลขอมูล ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา งานบริการ
เทคโนโลยีใหกับบุคลากร สนท. รวมทั้งงานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ฝายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง
การเงิน-บัญชี งานบริการหนาเคานเตอร งานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน)
ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งาน
ประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส และงานประสานการดูงาน
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ในครั้งนี้ จึงถือเปนกาวสำคัญในการพัฒนาองคกรเพื่อมุงไปสู
ความกาวล้ำ นำสมัย (Modern) พรอมรับกับการเปน “สำนักทะเบียนตนแบบ” อยางแทจริง
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ธรรมศาสตรปรับอัตราคาธรรมการศึกษา
เริ่มปการศึกษา 2554

ในปการศึกษา 2554 นี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเราไดปรับอัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมนี้จะเริ่มใชกับนักศึกษาเขาใหม ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตน
ไป สำหรับนักศึกษาเกายังคงใชอัตราคาธรรมเนียมเดิม ยกเวน คาธรรมเนียมในสวนของการใชอุปกรณ
การศึกษาและหองปฏิบัติการที่จะมีผลใชกับทั้งนักศึกษาเกาและใหมเพราะเปนการคิดคำนวณตาม
ตนทุนคาใชจายจริงและเพื่อใหเกิดความชัดเจนแกทั้งนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ นอกจาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ใชเปนการทั่วไปกับทุกหลักสูตรทุกโครงการแลว
มหาวิทยาลัยจะไดกำหนดใหคณะออกประกาศกำหนดรายละเอียดคาธรรมเนียมเฉพาะของหลักสูตรที่
เปนโครงการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมนั้นสามารถ
ติดตามไดที่เว็บไซตของ สนท. www.reg.tu.ac.th

สะดวก
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mart

แนะนำศูนยสอบครบวงจรแหงใหม !

กอนอื่นขอเริ่ม ดวยการรวมเปนกำลังใจใหกับผูประสบภัยน้ำทวมทุกคน นะครับ ขอใหกลับมาสูภาวะ
ปกติ โ ดยเร็ ว ยั ง ไงคนไทยมี น้ ำ ใจไม ทิ้ ง กั น อยู แ ล ว ครั บ สำหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นั บ ว า เป น
มหาวิทยาลัยที่ไดรับความนิยม และมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอเปนจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งชองทางในการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือการสอบตรง หรือเรียกอยางเปนทางการวา โครงการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ระบบรับตรง และในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเพิ่มศูนยประชุม
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนสนามสอบในการจัดสอบตรง โดยมีโครงการ Smart I ของคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี นำรองเริ่มใชสนามสอบดังกลาว ไปแลว และสำนักทะเบียนฯ ไดรวมในการจัดสอบ
ในครั้งนี้ โดยศูนยสอบธรรมศาสตรสามารถรองรับจำนวนผูเขาสอบไดเปนจำนวนมาก เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับการบริหารจัดการ และจำนวนผูเขาสอบ ทั้งนี้ในการจัดสอบที่ผานมา พบวาเปนไปดวย
ความเรียบรอย อาจมีปญหาบางเรื่องการจราจร ในชวงหลังสอบเสร็จ ที่จะตองมีการบริหารจัดการ ใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วกับผูเขาสอบและผูปกครอง
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ยินดีที่ไดรูจัก...อีกครั้ง

สำนักทะเบียนและประมวลผล นัดพบปะเครือขาย
นักวิชาการ อีกครั้ง! แมวาครั้งนี้จะ จัดขึ้นแบบเรียบ
ง า ย เพี ย งกลุ ม เล็ ก ๆ กั บ สถานที่ ที่ ไ ม ธ รรมดา ณ
บริเวณริมสระวายน้ำ ศูนยกีฬาทางน้ำ มธ. ศูนยรังสิต
ชวยสรางบรรยากาศความสดชื่น ฉ่ำใจ ใหกับผูเขารวม
งาน เรานั ด กั น เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม ที่ ผ า นมา มี
วัตถุประสงคที่ตางไปจากครั้งกอน ๆ คือ เพื่อแนะนำ
กลุ ม นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ของ สนท. กั บ รู ป แบบการ
ทำงานใหมของนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบภาระงาน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารจดทะเบี ย น
รายวิชาจนกระทั่งการอนุมัติปริญญาเบ็ดเสร็จในคน ๆ
เดียว ใหกลุมนักวิชาการศึกษาของคณะตาง ๆ ไดรับ
ทราบวานักวิชาการคนไหนรับผิดชอบคณะไหนกันบาง
สรางความคุนเคยกันระหวางใหมากขึ้นกอนรวมงานกัน
จริ ง ๆ พร อ มกั น นี้ ในงานดั ง กล า วถื อ เป น ปฐมฤกษ
แนะนำเลขานุการคนใหม คือ นางดวงรัตน เอนกเวียง
ที่เขารับตำแหนงรักษาการแทนคนเดิมที่เกษียณอายุ
ราชการ นอกจากนี้ ในงานดังกลาว สนท. ยังมีการจัด
รถสวัสดิการ NGV รับ-สง บุคลากรที่เขารวมงาน ชวย
อำนวยความสะดวกและสรางสีสันในการจัดงานครั้งนี้
ไดไมนอยเลยทีเดียว
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Modern นำสมัย
ปรับโครงสราง...
กาวสูการพัฒนาไมหยุดยั้ง

หากจะพูดถึง ความกาวล้ำ นำสมัย ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เรามีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอดในหลายๆ ดาน สำหรับวันนี้ ขอเลาใหฟงถึงการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนสวนที่มีความ
สำคัญในหลายๆ องคกร นั่นก็คือโครงสรางการบริหารงาน ที่ผานมา สนท. ไดมีการทบทวนภารกิจหลักในการบริหาร
งานอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของขาราชการอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนจุดสำคัญที่ทำใหเกิดแนวคิดในการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายในใหม โดย
ในระยะแรกเปนการทดลองปฏิบัติงานตามภารกิจใหม หลังจากนั้นจึงประเมินถึงความเหมาะสมกอนที่จะขออนุมัติตอ
สภาหาวิทยาลัยตอไป สำหรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ตามภารกิจใหมนี้ แบงออกเปน 8 ฝายดวย
กัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้
ฝายรับเขาศึกษา ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ดูแลงานขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพนัก
ศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษยเกา
สำหรับ ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 เกิดจากการยุบรวมหนาที่ของ
ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษากับฝายทะเบียนศึกษาเขาดวยกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลนักศึกษาตั้งแต
ตนจนจบ โดยมีความแตกตางกันในเรื่องคณะที่ดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแตดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การ
ผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา โดยแยกตามคณะที่รับผิด
ชอบไดดังนี้
ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 ดูแลคณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร
ฝ า ยทะเบี ย นและประมวลผล 2 ดู แ ลคณะนิ ติ ศ าสตร พาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี เศรษฐศาสตร
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน(ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) ศิลปกรรม
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร สหเวชศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร ดูแลงานเชนเดียวกับ 4 ฝายขางตน สำหรับ น.ศ.โครงการพิเศษ
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทาพระจันทร และวิทยาลัยนวัตกรรม พัทยา
ฝายประมวลขอมูล ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา งานบริการ
เทคโนโลยีใหกับบุคลากร สนท. รวมทั้งงานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ฝายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง
การเงิน-บัญชี งานบริการหนาเคานเตอร งานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน)
ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งาน
ประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส และงานประสานการดูงาน
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ในครั้งนี้ จึงถือเปนกาวสำคัญในการพัฒนาองคกรเพื่อมุงไปสู
ความกาวล้ำ นำสมัย (Modern) พรอมรับกับการเปน “สำนักทะเบียนตนแบบ” อยางแทจริง
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ธรรมศาสตรปรับอัตราคาธรรมการศึกษา
เริ่มปการศึกษา 2554

ในปการศึกษา 2554 นี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเราไดปรับอัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมนี้จะเริ่มใชกับนักศึกษาเขาใหม ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตน
ไป สำหรับนักศึกษาเกายังคงใชอัตราคาธรรมเนียมเดิม ยกเวน คาธรรมเนียมในสวนของการใชอุปกรณ
การศึกษาและหองปฏิบัติการที่จะมีผลใชกับทั้งนักศึกษาเกาและใหมเพราะเปนการคิดคำนวณตาม
ตนทุนคาใชจายจริงและเพื่อใหเกิดความชัดเจนแกทั้งนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ นอกจาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ใชเปนการทั่วไปกับทุกหลักสูตรทุกโครงการแลว
มหาวิทยาลัยจะไดกำหนดใหคณะออกประกาศกำหนดรายละเอียดคาธรรมเนียมเฉพาะของหลักสูตรที่
เปนโครงการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมนั้นสามารถ
ติดตามไดที่เว็บไซตของ สนท. www.reg.tu.ac.th
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แนะนำศูนยสอบครบวงจรแหงใหม !

กอนอื่นขอเริ่ม ดวยการรวมเปนกำลังใจใหกับผูประสบภัยน้ำทวมทุกคน นะครับ ขอใหกลับมาสูภาวะ
ปกติ โ ดยเร็ ว ยั ง ไงคนไทยมี น้ ำ ใจไม ทิ้ ง กั น อยู แ ล ว ครั บ สำหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นั บ ว า เป น
มหาวิทยาลัยที่ไดรับความนิยม และมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอเปนจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งชองทางในการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือการสอบตรง หรือเรียกอยางเปนทางการวา โครงการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ระบบรับตรง และในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเพิ่มศูนยประชุม
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนสนามสอบในการจัดสอบตรง โดยมีโครงการ Smart I ของคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี นำรองเริ่มใชสนามสอบดังกลาว ไปแลว และสำนักทะเบียนฯ ไดรวมในการจัดสอบ
ในครั้งนี้ โดยศูนยสอบธรรมศาสตรสามารถรองรับจำนวนผูเขาสอบไดเปนจำนวนมาก เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับการบริหารจัดการ และจำนวนผูเขาสอบ ทั้งนี้ในการจัดสอบที่ผานมา พบวาเปนไปดวย
ความเรียบรอย อาจมีปญหาบางเรื่องการจราจร ในชวงหลังสอบเสร็จ ที่จะตองมีการบริหารจัดการ ใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วกับผูเขาสอบและผูปกครอง
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ยินดีที่ไดรูจัก...อีกครั้ง

สำนักทะเบียนและประมวลผล นัดพบปะเครือขาย
นักวิชาการ อีกครั้ง! แมวาครั้งนี้จะ จัดขึ้นแบบเรียบ
ง า ย เพี ย งกลุ ม เล็ ก ๆ กั บ สถานที่ ที่ ไ ม ธ รรมดา ณ
บริเวณริมสระวายน้ำ ศูนยกีฬาทางน้ำ มธ. ศูนยรังสิต
ชวยสรางบรรยากาศความสดชื่น ฉ่ำใจ ใหกับผูเขารวม
งาน เรานั ด กั น เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม ที่ ผ า นมา มี
วัตถุประสงคที่ตางไปจากครั้งกอน ๆ คือ เพื่อแนะนำ
กลุ ม นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ของ สนท. กั บ รู ป แบบการ
ทำงานใหมของนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบภาระงาน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารจดทะเบี ย น
รายวิชาจนกระทั่งการอนุมัติปริญญาเบ็ดเสร็จในคน ๆ
เดียว ใหกลุมนักวิชาการศึกษาของคณะตาง ๆ ไดรับ
ทราบวานักวิชาการคนไหนรับผิดชอบคณะไหนกันบาง
สรางความคุนเคยกันระหวางใหมากขึ้นกอนรวมงานกัน
จริ ง ๆ พร อ มกั น นี้ ในงานดั ง กล า วถื อ เป น ปฐมฤกษ
แนะนำเลขานุการคนใหม คือ นางดวงรัตน เอนกเวียง
ที่เขารับตำแหนงรักษาการแทนคนเดิมที่เกษียณอายุ
ราชการ นอกจากนี้ ในงานดังกลาว สนท. ยังมีการจัด
รถสวัสดิการ NGV รับ-สง บุคลากรที่เขารวมงาน ชวย
อำนวยความสะดวกและสรางสีสันในการจัดงานครั้งนี้
ไดไมนอยเลยทีเดียว
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Modern นำสมัย
ปรับโครงสราง...
กาวสูการพัฒนาไมหยุดยั้ง

หากจะพูดถึง ความกาวล้ำ นำสมัย ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เรามีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอดในหลายๆ ดาน สำหรับวันนี้ ขอเลาใหฟงถึงการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนสวนที่มีความ
สำคัญในหลายๆ องคกร นั่นก็คือโครงสรางการบริหารงาน ที่ผานมา สนท. ไดมีการทบทวนภารกิจหลักในการบริหาร
งานอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของขาราชการอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนจุดสำคัญที่ทำใหเกิดแนวคิดในการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายในใหม โดย
ในระยะแรกเปนการทดลองปฏิบัติงานตามภารกิจใหม หลังจากนั้นจึงประเมินถึงความเหมาะสมกอนที่จะขออนุมัติตอ
สภาหาวิทยาลัยตอไป สำหรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ตามภารกิจใหมนี้ แบงออกเปน 8 ฝายดวย
กัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้
ฝายรับเขาศึกษา ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ดูแลงานขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพนัก
ศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษยเกา
สำหรับ ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 และ ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 เกิดจากการยุบรวมหนาที่ของ
ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษากับฝายทะเบียนศึกษาเขาดวยกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลนักศึกษาตั้งแต
ตนจนจบ โดยมีความแตกตางกันในเรื่องคณะที่ดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแตดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การ
ผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา โดยแยกตามคณะที่รับผิด
ชอบไดดังนี้
ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 ดูแลคณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร
ฝ า ยทะเบี ย นและประมวลผล 2 ดู แ ลคณะนิ ติ ศ าสตร พาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี เศรษฐศาสตร
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน(ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) ศิลปกรรม
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร สหเวชศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร ดูแลงานเชนเดียวกับ 4 ฝายขางตน สำหรับ น.ศ.โครงการพิเศษ
และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทาพระจันทร และวิทยาลัยนวัตกรรม พัทยา
ฝายประมวลขอมูล ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา งานบริการ
เทคโนโลยีใหกับบุคลากร สนท. รวมทั้งงานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ฝายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง
การเงิน-บัญชี งานบริการหนาเคานเตอร งานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน)
ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งาน
ประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส และงานประสานการดูงาน
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของ สนท. ในครั้งนี้ จึงถือเปนกาวสำคัญในการพัฒนาองคกรเพื่อมุงไปสู
ความกาวล้ำ นำสมัย (Modern) พรอมรับกับการเปน “สำนักทะเบียนตนแบบ” อยางแทจริง
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ธรรมศาสตรปรับอัตราคาธรรมการศึกษา
เริ่มปการศึกษา 2554

ในปการศึกษา 2554 นี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเราไดปรับอัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมนี้จะเริ่มใชกับนักศึกษาเขาใหม ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตน
ไป สำหรับนักศึกษาเกายังคงใชอัตราคาธรรมเนียมเดิม ยกเวน คาธรรมเนียมในสวนของการใชอุปกรณ
การศึกษาและหองปฏิบัติการที่จะมีผลใชกับทั้งนักศึกษาเกาและใหมเพราะเปนการคิดคำนวณตาม
ตนทุนคาใชจายจริงและเพื่อใหเกิดความชัดเจนแกทั้งนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ นอกจาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ใชเปนการทั่วไปกับทุกหลักสูตรทุกโครงการแลว
มหาวิทยาลัยจะไดกำหนดใหคณะออกประกาศกำหนดรายละเอียดคาธรรมเนียมเฉพาะของหลักสูตรที่
เปนโครงการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมนั้นสามารถ
ติดตามไดที่เว็บไซตของ สนท. www.reg.tu.ac.th
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แนะนำศูนยสอบครบวงจรแหงใหม !

กอนอื่นขอเริ่ม ดวยการรวมเปนกำลังใจใหกับผูประสบภัยน้ำทวมทุกคน นะครับ ขอใหกลับมาสูภาวะ
ปกติ โ ดยเร็ ว ยั ง ไงคนไทยมี น้ ำ ใจไม ทิ้ ง กั น อยู แ ล ว ครั บ สำหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร นั บ ว า เป น
มหาวิทยาลัยที่ไดรับความนิยม และมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอเปนจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งชองทางในการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือการสอบตรง หรือเรียกอยางเปนทางการวา โครงการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ระบบรับตรง และในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเพิ่มศูนยประชุม
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนสนามสอบในการจัดสอบตรง โดยมีโครงการ Smart I ของคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี นำรองเริ่มใชสนามสอบดังกลาว ไปแลว และสำนักทะเบียนฯ ไดรวมในการจัดสอบ
ในครั้งนี้ โดยศูนยสอบธรรมศาสตรสามารถรองรับจำนวนผูเขาสอบไดเปนจำนวนมาก เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับการบริหารจัดการ และจำนวนผูเขาสอบ ทั้งนี้ในการจัดสอบที่ผานมา พบวาเปนไปดวย
ความเรียบรอย อาจมีปญหาบางเรื่องการจราจร ในชวงหลังสอบเสร็จ ที่จะตองมีการบริหารจัดการ ใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วกับผูเขาสอบและผูปกครอง

ใส
ใ
จ
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ยินดีที่ไดรูจัก...อีกครั้ง

สำนักทะเบียนและประมวลผล นัดพบปะเครือขาย
นักวิชาการ อีกครั้ง! แมวาครั้งนี้จะ จัดขึ้นแบบเรียบ
ง า ย เพี ย งกลุ ม เล็ ก ๆ กั บ สถานที่ ที่ ไ ม ธ รรมดา ณ
บริเวณริมสระวายน้ำ ศูนยกีฬาทางน้ำ มธ. ศูนยรังสิต
ชวยสรางบรรยากาศความสดชื่น ฉ่ำใจ ใหกับผูเขารวม
งาน เรานั ด กั น เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม ที่ ผ า นมา มี
วัตถุประสงคที่ตางไปจากครั้งกอน ๆ คือ เพื่อแนะนำ
กลุ ม นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ของ สนท. กั บ รู ป แบบการ
ทำงานใหมของนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบภาระงาน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ตั้ ง แต ก ารจดทะเบี ย น
รายวิชาจนกระทั่งการอนุมัติปริญญาเบ็ดเสร็จในคน ๆ
เดียว ใหกลุมนักวิชาการศึกษาของคณะตาง ๆ ไดรับ
ทราบวานักวิชาการคนไหนรับผิดชอบคณะไหนกันบาง
สรางความคุนเคยกันระหวางใหมากขึ้นกอนรวมงานกัน
จริ ง ๆ พร อ มกั น นี้ ในงานดั ง กล า วถื อ เป น ปฐมฤกษ
แนะนำเลขานุการคนใหม คือ นางดวงรัตน เอนกเวียง
ที่เขารับตำแหนงรักษาการแทนคนเดิมที่เกษียณอายุ
ราชการ นอกจากนี้ ในงานดังกลาว สนท. ยังมีการจัด
รถสวัสดิการ NGV รับ-สง บุคลากรที่เขารวมงาน ชวย
อำนวยความสะดวกและสรางสีสันในการจัดงานครั้งนี้
ไดไมนอยเลยทีเดียว

Activity
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Reg_TU

เลขาฯ คนใหม คนเกง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องวันครบรอบ 24 ป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
วันที่ 4 ตุลาคม 2553 นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนาฝายยุทธศาสตร
ประเมินผล สำนักทะเบียนฯ ของเรา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
จัดโดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15 ตุลาคม 2553 สานใจสรางสุข
ประจำเดือน ตุลาคม รวมอวยพร
วันเกิดใหบุคลากรที่เกิดเดือนนี้ คือ
วันที่ 5 พี่สุวดี วันที่ 22 พี่พิเชษฐ
วันที่ 27 พี่คณิตา วันที่ 30
พี่กาญจนา ขอใหมีความสุข
คิดสิ่งใดสมปารถนา นะครับ...
20 ตุลาคม ผูชวยศาสตราจารย
ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
รองอธิการดบีฝายวางแผนพัฒนา
เทคโนโลยี พรอมทั้ง ผูชวยศาสตร
จารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯ รวม
ประชุมกับธนาคารกรุงไทย ในการ
พัฒนาบัตรนักศึกษาไปสู
บัตร Smart Card

15 ตุลาคม 2553 ประชาคมสำนัก
ทะเบียนฯ รวมกันลงคะแนน
ตัวแทนของสำนักทะเบียนฯ เขาสง
ประกวดขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานดีเดน ประจำป 2553

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 ในแบบรูปโฉมใหม
ไฉไล สุดๆ พบกับ Dragonfly ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สนท. และผูที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ขวัญและกำลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราครับ
Inside » ขอแสดงความยินดีกับ นางวิจิตรา รัศมี ตัวแทน
ขาราชการดีเดน นายกอเกียรติ พรหมขจร ตัวแทนลูกจางดีเดน
และ นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเดน ของ สนท. ขอเปนกำลังใจให ทั้ง 3 ทานปฏิบัติหนาที่
อยางดียิ่ง และเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปครับ
Outside » ควันหลงจากงานพบปะเครือขายนักวิชาการศึกษา มธ. รังสิต ณ ศูนยกีฬาทางน้ำ ตองขอขอบคุณ
พี่ธนากร หัวหนาตึกศูนยกีฬา ที่ชวยจัดสถานที่ริมสระวายน้ำ ใหพวกเราไดไปนั่งพูดคุยกับแบบ ชิล ชิล พี่ รปภ.
หนาสระน้ำก็นารักชวยดูแลความเรียบรอย รวมไปถึง พี่วงศพัส หรือพี่แพน ที่ชวยประสานงานจนพวกเราไดสถานที่
ที่สวยงามครับ ในสวนของรถราง ที่คอยรับสง เหลาเครือขายนักวิชาการศึกษา ตามคณะตางๆ ตองขอบคุณพี่พลาธร
หัวหนางานยานยนต และพี่คนขับรถราง ทั้ง 2 คน ที่ชวยใหงานนี้มีสีสันขึ้นเปนกองครับ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ภูมิใจเสนอ นางดวงรัตน
เอนกเวียง เลขาฯ คนใหม ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทำงานดานงานบริการการศึกษามาอยาง
ยาวนาน กอนอื่นเรามาทำความรูจักกับ

เลขาฯ กันสักเล็กนอย คุณดวงรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF KANSAS LEWRENCE
U.S.A สาขา HIGHER EDUCATION เมื่อป 2522 และเขารับราชการในสังกัด สนท. เมื่อป 2529 สำหรับประสบการณ
การทำงานในฐานะหัวหนาฝาย เริ่มตั้งแตการเปนหัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรังสิต หัวหนาฝายตาราง
สอน-ตารางสอบ และหัวหนาฝายทะเบียนศึกษา สวนงานดานบริหาร ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ
สนท. ศูนยรังสิต รองผูอำนวยการ สนท. ฝายบริหารศูนยรังสิต และผูชวยเลขานุการ นอกจากนี้ คุณดวงรัตน ยังไดรับ
มอบหมายงานในระดับมหาวิทยาลัย เชน เปนผูสอนทบทวน วิชา ม.ธ. 110 กรรมการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน มธ. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กรรมประสานงานชวยเหลือนักศึกษากีฬาที่ประสบปญหาการ
เรียน รวมทั้งยังไดรับเชิญเปนวิทยากรในงานสำคัญอีกมากมาย จากประวัติผลงานที่ผานมาคงเปนสิ่งยืนยันไดอยางดียิ่ง
วา สนท. ของเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพรอมเปนกำลังในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาไดอยางยั่งยืน อยางไรก็
ดีเปาหมายสูงสุดของ เลขาฯ คนใหม คนเกงของเรา คือ ผลักดันให TEAM WORK เปนจุดกำเนิดของ “คนตนแบบ” ของ
สนท. ตอไป ซึ่งยังมีงานหนักรออีกมาก ประชาคม สนท. ทุกคน พรอมใหความรวมมือและขอเปนกำลังใจใหนะครับ...

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” พื้นที่สำหรับการพูดคุยเรื่องราวตางๆ ที่นองๆ นักศึกษามีปญหา
สงสัย หรือตองการรายละเอียดตางๆ พี่ แมงปอ ก็จะบินมาตอบคำถามของนองๆ ใหหายขอสงสัยกันนะครับ
และขอเปดประเดิม กับคำถามยอดฮิตประจำเดือนพฤศจิกายน กันเลย

“ครบรอบ 28 ป สำนักทะเบียนฯ...มีอะไรใหมบาง”
คงแปลกตาแปลกใจไมใชนอย กับรูปแบบใหมของจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ ทั้ง Green
Read กระดาษถนอมสายตาและรักษาสิ่งแวดลอม ขนาดที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และการมาใหม
ในครั้งนี้มีชื่อจดหมายขาว “MASS News” ตามมาดวย... หลายๆ ทานคงเคยไดยินและไดเห็น
คำวา “MASS” มาสักระยะหนึ่งแลว MASS มาจาก MASS Strategy เปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจาก
การ รวมคิด...รวมสราง ของพวกเรา เพื่อ “มุงสูการเปนสำนักทะเบียนตนแบบ” ดวยการขับเคลื่อน
ผานยุทธศาสตร 4 ดาน
มี M : Modern เพื่อการกาวล้ำ นำสมัย A : Accuracy มุงเนนความถูกตอง แมนยำ S ตัวถัดมา
เราเรียกกันสั้นๆ วา S1 : Smart เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว สุดทาย S2 : Smile บริการดวยการ
ใสใจ เต็มใจ สรางสุขใหกับผูรับบริการ นี่เปนเหตุผลหลักในการปรับรูปแบบนำเสนอ เพราะเราอยาก
ใหผูอานไดเห็นถึงความพยายาม ความมุงมั่น ตั้งใจจริง ในการพัฒนาแบบรอบดานของพวกเรา
ใหมตอมา... ก็เห็นจะเปนบุคคลสำคัญ คุณดวงรัตน ที่รักษาการแทนเลขานุการที่เกษียณอายุ
ราชการไปเมื่อ ต.ค. ที่ผานมา และถาใหมแกะกลอง ตองชุดฟอรมสำนัก ที่จะใสครั้งแรกในวันดี
วันศุกร 12 พ.ย. ในปนี้มากับโทน โอโรส ขาว เทา เชนเดียวกับโลโก MASS ไมมีผิดเพี้ยนเลยคะ
สำหรับเครือขายชุมชนงานทะเบียนการศึกษา ก็มีเซอไพรซเชนกันคะ เราไดพัฒนา Webblog
ใหม ใน Theme ผจญภัยดินแดนมหาสมบัติ ตามแผนที่ความรูที่หลายทานชื่นชอบ และสนุกไปกับ
การเดินทางของเรา อีกไมนานเกินรอ..คงไดใชกันกอนงานสัมมนาฯ ระดับประเทศ 25 – 27 พ.ย. นี้
แนนอน
สุดทาย... ตอนรับเทอมใหม ขอใหสุขและสนุกทั้งเรื่องเรียน เรื่องงานกันทุกๆ คนนะคะ

» การจดทะเบียนรายวิชาลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 เริ่มเมื่อไหร และจดไดที่ไหน ?
การจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 จะเริ่มตั้งแตวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2553 ครับ ทาง
www.reg.tu.ac.th เชนเดียวกับที่จดทะเบียนในชวงปกติ ซึ่งระบบ จะเปดวันแรกเวลา 9.00 น. และปด เวลา
22.30 น. ของวันสุดทายครับ
» การแจงจบการศึกษา ภาค 2/53 ทำไดเมื่อไหร อยางไรคะ ?
การแจงจบการศึกษา จะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนภาคสุดทาย ที่จดทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถแจงจบการศึกษา ไดตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และนับไปอีก 14 วัน โดยในภาค 2/53
คือตั้งแตวันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2553 สวนระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถแจงจบได ภายใน30 วันนับจาก
วันเปดภาคเรียน โดยการแจงจบการศึกษาทำไดทาง www.reg.tu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆ ใหนองได
เขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกรอกใบกระจายโครงสราง Online
สำหรับเดือนนี้ ขอพูดคุยเพียงเทานี้กอนครับ แลวติดตามวาในฉบับตอไป พี่แมงปอ จะมีเรื่องราวอะไรมา
ฝากนองๆ กันบาง และสุดทายชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ขอใหนองๆ รักษาสุขภาพดวยนะครับ

ปล. บอกอก็ใหมเหมือนกันนะคะ ยินดีที่ไดรูจัก..พรอมนอมรับทุกคำติชมคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางอั ง คณา เวศาขวริ น ธ นางลั ก ขณา โกเมนเอก น.ส.สุ ว ดี เมฆา นางศรี สุ ร างค จั น ทรสมบั ติ นางกาญจนา โพบุ ญ เรื อ ง
บรรณาธิ ก าร : นางสาวสาริ ย า นวมจิ ต กองบรรณาธิ ก าร : นางสาวธี ร ารั ต น สุ ท ธิ พ งศ นางสาวดวงพร โสติ ถิ ม านนท
นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
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ธรรมศาสตร เลื่อนสอบตรง !

เนื่องจากเกิดเหตุน้ำทวมขึ้นใน หลายจังหวัดของประเทศไทย สงผลใหมี
ผูเขาสอบเปนจำนวนมาก ไมสามารถเดินทางมาสอบได มหาวิทยาลัย
ธรรรมศาสตรจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก คือ คณะรัฐศาสตร
คณะสหเวชศาสตร และคณะศิลปรรมศาสตร เดิม สอบวันที่ 6 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 27 พ.ย. 53 คณะนิติศาสตร เดิมสอบวันที่ 7 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 28 พ.ย. 53 โดยสถานที่สอบ และรายละเอียดอื่นๆ
ยังคงเปนไปตามเดิม ... รายละเอียดเติมไดที่ www.reg.tu.ac.th หรือ
โทร. 02-564-4440-79 ตอ 1603-1606

»

จดทะเบียนลาชา

เพ��ม-ถอน ภาค 2/53 ชวงเปดเทอม

นักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน
ตั้งแตวันที่ 17 -22 พฤศจิกายน 2553 เริ่ม เปดระบบ 9.00 น. ของวันแรก
และปดระบบ 22.30 น. ของวันสุดทาย ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ เว็บไซดสำนักทะเบียนฯ

สำรวจเด็กชาง !

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำลังดำเนินการเตรียมความพรอม การสำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ประจำปการศึกษา 2554 โดยในปนี้ มีชางเผือกที่พวกเราตองออกไป
ตามหา จำนวน 413 คน เพื่อเขามาเจิดจรัส รัศมี ในรั้วแมโดมของเรา
และสำเร็จการศึกษา กลับไปพัฒนาถิ่นกำเนิด และประเทศชาติตอไป...

Activity
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Reg_TU

เลขาฯ คนใหม คนเกง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องวันครบรอบ 24 ป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
วันที่ 4 ตุลาคม 2553 นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนาฝายยุทธศาสตร
ประเมินผล สำนักทะเบียนฯ ของเรา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
จัดโดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15 ตุลาคม 2553 สานใจสรางสุข
ประจำเดือน ตุลาคม รวมอวยพร
วันเกิดใหบุคลากรที่เกิดเดือนนี้ คือ
วันที่ 5 พี่สุวดี วันที่ 22 พี่พิเชษฐ
วันที่ 27 พี่คณิตา วันที่ 30
พี่กาญจนา ขอใหมีความสุข
คิดสิ่งใดสมปารถนา นะครับ...
20 ตุลาคม ผูชวยศาสตราจารย
ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
รองอธิการดบีฝายวางแผนพัฒนา
เทคโนโลยี พรอมทั้ง ผูชวยศาสตร
จารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯ รวม
ประชุมกับธนาคารกรุงไทย ในการ
พัฒนาบัตรนักศึกษาไปสู
บัตร Smart Card

15 ตุลาคม 2553 ประชาคมสำนัก
ทะเบียนฯ รวมกันลงคะแนน
ตัวแทนของสำนักทะเบียนฯ เขาสง
ประกวดขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานดีเดน ประจำป 2553

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 ในแบบรูปโฉมใหม
ไฉไล สุดๆ พบกับ Dragonfly ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สนท. และผูที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ขวัญและกำลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราครับ
Inside » ขอแสดงความยินดีกับ นางวิจิตรา รัศมี ตัวแทน
ขาราชการดีเดน นายกอเกียรติ พรหมขจร ตัวแทนลูกจางดีเดน
และ นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเดน ของ สนท. ขอเปนกำลังใจให ทั้ง 3 ทานปฏิบัติหนาที่
อยางดียิ่ง และเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปครับ
Outside » ควันหลงจากงานพบปะเครือขายนักวิชาการศึกษา มธ. รังสิต ณ ศูนยกีฬาทางน้ำ ตองขอขอบคุณ
พี่ธนากร หัวหนาตึกศูนยกีฬา ที่ชวยจัดสถานที่ริมสระวายน้ำ ใหพวกเราไดไปนั่งพูดคุยกับแบบ ชิล ชิล พี่ รปภ.
หนาสระน้ำก็นารักชวยดูแลความเรียบรอย รวมไปถึง พี่วงศพัส หรือพี่แพน ที่ชวยประสานงานจนพวกเราไดสถานที่
ที่สวยงามครับ ในสวนของรถราง ที่คอยรับสง เหลาเครือขายนักวิชาการศึกษา ตามคณะตางๆ ตองขอบคุณพี่พลาธร
หัวหนางานยานยนต และพี่คนขับรถราง ทั้ง 2 คน ที่ชวยใหงานนี้มีสีสันขึ้นเปนกองครับ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ภูมิใจเสนอ นางดวงรัตน
เอนกเวียง เลขาฯ คนใหม ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทำงานดานงานบริการการศึกษามาอยาง
ยาวนาน กอนอื่นเรามาทำความรูจักกับ

เลขาฯ กันสักเล็กนอย คุณดวงรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF KANSAS LEWRENCE
U.S.A สาขา HIGHER EDUCATION เมื่อป 2522 และเขารับราชการในสังกัด สนท. เมื่อป 2529 สำหรับประสบการณ
การทำงานในฐานะหัวหนาฝาย เริ่มตั้งแตการเปนหัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรังสิต หัวหนาฝายตาราง
สอน-ตารางสอบ และหัวหนาฝายทะเบียนศึกษา สวนงานดานบริหาร ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ
สนท. ศูนยรังสิต รองผูอำนวยการ สนท. ฝายบริหารศูนยรังสิต และผูชวยเลขานุการ นอกจากนี้ คุณดวงรัตน ยังไดรับ
มอบหมายงานในระดับมหาวิทยาลัย เชน เปนผูสอนทบทวน วิชา ม.ธ. 110 กรรมการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน มธ. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กรรมประสานงานชวยเหลือนักศึกษากีฬาที่ประสบปญหาการ
เรียน รวมทั้งยังไดรับเชิญเปนวิทยากรในงานสำคัญอีกมากมาย จากประวัติผลงานที่ผานมาคงเปนสิ่งยืนยันไดอยางดียิ่ง
วา สนท. ของเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพรอมเปนกำลังในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาไดอยางยั่งยืน อยางไรก็
ดีเปาหมายสูงสุดของ เลขาฯ คนใหม คนเกงของเรา คือ ผลักดันให TEAM WORK เปนจุดกำเนิดของ “คนตนแบบ” ของ
สนท. ตอไป ซึ่งยังมีงานหนักรออีกมาก ประชาคม สนท. ทุกคน พรอมใหความรวมมือและขอเปนกำลังใจใหนะครับ...

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” พื้นที่สำหรับการพูดคุยเรื่องราวตางๆ ที่นองๆ นักศึกษามีปญหา
สงสัย หรือตองการรายละเอียดตางๆ พี่ แมงปอ ก็จะบินมาตอบคำถามของนองๆ ใหหายขอสงสัยกันนะครับ
และขอเปดประเดิม กับคำถามยอดฮิตประจำเดือนพฤศจิกายน กันเลย

“ครบรอบ 28 ป สำนักทะเบียนฯ...มีอะไรใหมบาง”
คงแปลกตาแปลกใจไมใชนอย กับรูปแบบใหมของจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ ทั้ง Green
Read กระดาษถนอมสายตาและรักษาสิ่งแวดลอม ขนาดที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และการมาใหม
ในครั้งนี้มีชื่อจดหมายขาว “MASS News” ตามมาดวย... หลายๆ ทานคงเคยไดยินและไดเห็น
คำวา “MASS” มาสักระยะหนึ่งแลว MASS มาจาก MASS Strategy เปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจาก
การ รวมคิด...รวมสราง ของพวกเรา เพื่อ “มุงสูการเปนสำนักทะเบียนตนแบบ” ดวยการขับเคลื่อน
ผานยุทธศาสตร 4 ดาน
มี M : Modern เพื่อการกาวล้ำ นำสมัย A : Accuracy มุงเนนความถูกตอง แมนยำ S ตัวถัดมา
เราเรียกกันสั้นๆ วา S1 : Smart เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว สุดทาย S2 : Smile บริการดวยการ
ใสใจ เต็มใจ สรางสุขใหกับผูรับบริการ นี่เปนเหตุผลหลักในการปรับรูปแบบนำเสนอ เพราะเราอยาก
ใหผูอานไดเห็นถึงความพยายาม ความมุงมั่น ตั้งใจจริง ในการพัฒนาแบบรอบดานของพวกเรา
ใหมตอมา... ก็เห็นจะเปนบุคคลสำคัญ คุณดวงรัตน ที่รักษาการแทนเลขานุการที่เกษียณอายุ
ราชการไปเมื่อ ต.ค. ที่ผานมา และถาใหมแกะกลอง ตองชุดฟอรมสำนัก ที่จะใสครั้งแรกในวันดี
วันศุกร 12 พ.ย. ในปนี้มากับโทน โอโรส ขาว เทา เชนเดียวกับโลโก MASS ไมมีผิดเพี้ยนเลยคะ
สำหรับเครือขายชุมชนงานทะเบียนการศึกษา ก็มีเซอไพรซเชนกันคะ เราไดพัฒนา Webblog
ใหม ใน Theme ผจญภัยดินแดนมหาสมบัติ ตามแผนที่ความรูที่หลายทานชื่นชอบ และสนุกไปกับ
การเดินทางของเรา อีกไมนานเกินรอ..คงไดใชกันกอนงานสัมมนาฯ ระดับประเทศ 25 – 27 พ.ย. นี้
แนนอน
สุดทาย... ตอนรับเทอมใหม ขอใหสุขและสนุกทั้งเรื่องเรียน เรื่องงานกันทุกๆ คนนะคะ

» การจดทะเบียนรายวิชาลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 เริ่มเมื่อไหร และจดไดที่ไหน ?
การจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 จะเริ่มตั้งแตวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2553 ครับ ทาง
www.reg.tu.ac.th เชนเดียวกับที่จดทะเบียนในชวงปกติ ซึ่งระบบ จะเปดวันแรกเวลา 9.00 น. และปด เวลา
22.30 น. ของวันสุดทายครับ
» การแจงจบการศึกษา ภาค 2/53 ทำไดเมื่อไหร อยางไรคะ ?
การแจงจบการศึกษา จะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนภาคสุดทาย ที่จดทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถแจงจบการศึกษา ไดตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และนับไปอีก 14 วัน โดยในภาค 2/53
คือตั้งแตวันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2553 สวนระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถแจงจบได ภายใน30 วันนับจาก
วันเปดภาคเรียน โดยการแจงจบการศึกษาทำไดทาง www.reg.tu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆ ใหนองได
เขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกรอกใบกระจายโครงสราง Online
สำหรับเดือนนี้ ขอพูดคุยเพียงเทานี้กอนครับ แลวติดตามวาในฉบับตอไป พี่แมงปอ จะมีเรื่องราวอะไรมา
ฝากนองๆ กันบาง และสุดทายชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ขอใหนองๆ รักษาสุขภาพดวยนะครับ

ปล. บอกอก็ใหมเหมือนกันนะคะ ยินดีที่ไดรูจัก..พรอมนอมรับทุกคำติชมคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางอั ง คณา เวศาขวริ น ธ นางลั ก ขณา โกเมนเอก น.ส.สุ ว ดี เมฆา นางศรี สุ ร างค จั น ทรสมบั ติ นางกาญจนา โพบุ ญ เรื อ ง
บรรณาธิ ก าร : นางสาวสาริ ย า นวมจิ ต กองบรรณาธิ ก าร : นางสาวธี ร ารั ต น สุ ท ธิ พ งศ นางสาวดวงพร โสติ ถิ ม านนท
นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
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ธรรมศาสตร เลื่อนสอบตรง !

เนื่องจากเกิดเหตุน้ำทวมขึ้นใน หลายจังหวัดของประเทศไทย สงผลใหมี
ผูเขาสอบเปนจำนวนมาก ไมสามารถเดินทางมาสอบได มหาวิทยาลัย
ธรรรมศาสตรจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก คือ คณะรัฐศาสตร
คณะสหเวชศาสตร และคณะศิลปรรมศาสตร เดิม สอบวันที่ 6 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 27 พ.ย. 53 คณะนิติศาสตร เดิมสอบวันที่ 7 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 28 พ.ย. 53 โดยสถานที่สอบ และรายละเอียดอื่นๆ
ยังคงเปนไปตามเดิม ... รายละเอียดเติมไดที่ www.reg.tu.ac.th หรือ
โทร. 02-564-4440-79 ตอ 1603-1606

»

จดทะเบียนลาชา

เพ��ม-ถอน ภาค 2/53 ชวงเปดเทอม

นักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน
ตั้งแตวันที่ 17 -22 พฤศจิกายน 2553 เริ่ม เปดระบบ 9.00 น. ของวันแรก
และปดระบบ 22.30 น. ของวันสุดทาย ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ เว็บไซดสำนักทะเบียนฯ

สำรวจเด็กชาง !

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำลังดำเนินการเตรียมความพรอม การสำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ประจำปการศึกษา 2554 โดยในปนี้ มีชางเผือกที่พวกเราตองออกไป
ตามหา จำนวน 413 คน เพื่อเขามาเจิดจรัส รัศมี ในรั้วแมโดมของเรา
และสำเร็จการศึกษา กลับไปพัฒนาถิ่นกำเนิด และประเทศชาติตอไป...

Activity
On
Reg_TU

เลขาฯ คนใหม คนเกง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องวันครบรอบ 24 ป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
วันที่ 4 ตุลาคม 2553 นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนาฝายยุทธศาสตร
ประเมินผล สำนักทะเบียนฯ ของเรา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
จัดโดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15 ตุลาคม 2553 สานใจสรางสุข
ประจำเดือน ตุลาคม รวมอวยพร
วันเกิดใหบุคลากรที่เกิดเดือนนี้ คือ
วันที่ 5 พี่สุวดี วันที่ 22 พี่พิเชษฐ
วันที่ 27 พี่คณิตา วันที่ 30
พี่กาญจนา ขอใหมีความสุข
คิดสิ่งใดสมปารถนา นะครับ...
20 ตุลาคม ผูชวยศาสตราจารย
ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
รองอธิการดบีฝายวางแผนพัฒนา
เทคโนโลยี พรอมทั้ง ผูชวยศาสตร
จารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนฯ รวม
ประชุมกับธนาคารกรุงไทย ในการ
พัฒนาบัตรนักศึกษาไปสู
บัตร Smart Card

15 ตุลาคม 2553 ประชาคมสำนัก
ทะเบียนฯ รวมกันลงคะแนน
ตัวแทนของสำนักทะเบียนฯ เขาสง
ประกวดขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานดีเดน ประจำป 2553

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกๆ คน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 ในแบบรูปโฉมใหม
ไฉไล สุดๆ พบกับ Dragonfly ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สนท. และผูที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ขวัญและกำลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราครับ
Inside » ขอแสดงความยินดีกับ นางวิจิตรา รัศมี ตัวแทน
ขาราชการดีเดน นายกอเกียรติ พรหมขจร ตัวแทนลูกจางดีเดน
และ นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเดน ของ สนท. ขอเปนกำลังใจให ทั้ง 3 ทานปฏิบัติหนาที่
อยางดียิ่ง และเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปครับ
Outside » ควันหลงจากงานพบปะเครือขายนักวิชาการศึกษา มธ. รังสิต ณ ศูนยกีฬาทางน้ำ ตองขอขอบคุณ
พี่ธนากร หัวหนาตึกศูนยกีฬา ที่ชวยจัดสถานที่ริมสระวายน้ำ ใหพวกเราไดไปนั่งพูดคุยกับแบบ ชิล ชิล พี่ รปภ.
หนาสระน้ำก็นารักชวยดูแลความเรียบรอย รวมไปถึง พี่วงศพัส หรือพี่แพน ที่ชวยประสานงานจนพวกเราไดสถานที่
ที่สวยงามครับ ในสวนของรถราง ที่คอยรับสง เหลาเครือขายนักวิชาการศึกษา ตามคณะตางๆ ตองขอบคุณพี่พลาธร
หัวหนางานยานยนต และพี่คนขับรถราง ทั้ง 2 คน ที่ชวยใหงานนี้มีสีสันขึ้นเปนกองครับ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ภูมิใจเสนอ นางดวงรัตน
เอนกเวียง เลขาฯ คนใหม ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทำงานดานงานบริการการศึกษามาอยาง
ยาวนาน กอนอื่นเรามาทำความรูจักกับ

เลขาฯ กันสักเล็กนอย คุณดวงรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF KANSAS LEWRENCE
U.S.A สาขา HIGHER EDUCATION เมื่อป 2522 และเขารับราชการในสังกัด สนท. เมื่อป 2529 สำหรับประสบการณ
การทำงานในฐานะหัวหนาฝาย เริ่มตั้งแตการเปนหัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรังสิต หัวหนาฝายตาราง
สอน-ตารางสอบ และหัวหนาฝายทะเบียนศึกษา สวนงานดานบริหาร ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ
สนท. ศูนยรังสิต รองผูอำนวยการ สนท. ฝายบริหารศูนยรังสิต และผูชวยเลขานุการ นอกจากนี้ คุณดวงรัตน ยังไดรับ
มอบหมายงานในระดับมหาวิทยาลัย เชน เปนผูสอนทบทวน วิชา ม.ธ. 110 กรรมการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน มธ. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กรรมประสานงานชวยเหลือนักศึกษากีฬาที่ประสบปญหาการ
เรียน รวมทั้งยังไดรับเชิญเปนวิทยากรในงานสำคัญอีกมากมาย จากประวัติผลงานที่ผานมาคงเปนสิ่งยืนยันไดอยางดียิ่ง
วา สนท. ของเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพรอมเปนกำลังในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาไดอยางยั่งยืน อยางไรก็
ดีเปาหมายสูงสุดของ เลขาฯ คนใหม คนเกงของเรา คือ ผลักดันให TEAM WORK เปนจุดกำเนิดของ “คนตนแบบ” ของ
สนท. ตอไป ซึ่งยังมีงานหนักรออีกมาก ประชาคม สนท. ทุกคน พรอมใหความรวมมือและขอเปนกำลังใจใหนะครับ...

Talk of the "TU"

สวัสดีครับ พบกับ Talk Of The “TU” พื้นที่สำหรับการพูดคุยเรื่องราวตางๆ ที่นองๆ นักศึกษามีปญหา
สงสัย หรือตองการรายละเอียดตางๆ พี่ แมงปอ ก็จะบินมาตอบคำถามของนองๆ ใหหายขอสงสัยกันนะครับ
และขอเปดประเดิม กับคำถามยอดฮิตประจำเดือนพฤศจิกายน กันเลย

“ครบรอบ 28 ป สำนักทะเบียนฯ...มีอะไรใหมบาง”
คงแปลกตาแปลกใจไมใชนอย กับรูปแบบใหมของจดหมายขาวสำนักทะเบียนฯ ทั้ง Green
Read กระดาษถนอมสายตาและรักษาสิ่งแวดลอม ขนาดที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และการมาใหม
ในครั้งนี้มีชื่อจดหมายขาว “MASS News” ตามมาดวย... หลายๆ ทานคงเคยไดยินและไดเห็น
คำวา “MASS” มาสักระยะหนึ่งแลว MASS มาจาก MASS Strategy เปนแผนยุทธศาสตรที่เกิดจาก
การ รวมคิด...รวมสราง ของพวกเรา เพื่อ “มุงสูการเปนสำนักทะเบียนตนแบบ” ดวยการขับเคลื่อน
ผานยุทธศาสตร 4 ดาน
มี M : Modern เพื่อการกาวล้ำ นำสมัย A : Accuracy มุงเนนความถูกตอง แมนยำ S ตัวถัดมา
เราเรียกกันสั้นๆ วา S1 : Smart เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว สุดทาย S2 : Smile บริการดวยการ
ใสใจ เต็มใจ สรางสุขใหกับผูรับบริการ นี่เปนเหตุผลหลักในการปรับรูปแบบนำเสนอ เพราะเราอยาก
ใหผูอานไดเห็นถึงความพยายาม ความมุงมั่น ตั้งใจจริง ในการพัฒนาแบบรอบดานของพวกเรา
ใหมตอมา... ก็เห็นจะเปนบุคคลสำคัญ คุณดวงรัตน ที่รักษาการแทนเลขานุการที่เกษียณอายุ
ราชการไปเมื่อ ต.ค. ที่ผานมา และถาใหมแกะกลอง ตองชุดฟอรมสำนัก ที่จะใสครั้งแรกในวันดี
วันศุกร 12 พ.ย. ในปนี้มากับโทน โอโรส ขาว เทา เชนเดียวกับโลโก MASS ไมมีผิดเพี้ยนเลยคะ
สำหรับเครือขายชุมชนงานทะเบียนการศึกษา ก็มีเซอไพรซเชนกันคะ เราไดพัฒนา Webblog
ใหม ใน Theme ผจญภัยดินแดนมหาสมบัติ ตามแผนที่ความรูที่หลายทานชื่นชอบ และสนุกไปกับ
การเดินทางของเรา อีกไมนานเกินรอ..คงไดใชกันกอนงานสัมมนาฯ ระดับประเทศ 25 – 27 พ.ย. นี้
แนนอน
สุดทาย... ตอนรับเทอมใหม ขอใหสุขและสนุกทั้งเรื่องเรียน เรื่องงานกันทุกๆ คนนะคะ

» การจดทะเบียนรายวิชาลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 เริ่มเมื่อไหร และจดไดที่ไหน ?
การจดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 จะเริ่มตั้งแตวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2553 ครับ ทาง
www.reg.tu.ac.th เชนเดียวกับที่จดทะเบียนในชวงปกติ ซึ่งระบบ จะเปดวันแรกเวลา 9.00 น. และปด เวลา
22.30 น. ของวันสุดทายครับ
» การแจงจบการศึกษา ภาค 2/53 ทำไดเมื่อไหร อยางไรคะ ?
การแจงจบการศึกษา จะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนภาคสุดทาย ที่จดทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถแจงจบการศึกษา ไดตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และนับไปอีก 14 วัน โดยในภาค 2/53
คือตั้งแตวันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2553 สวนระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถแจงจบได ภายใน30 วันนับจาก
วันเปดภาคเรียน โดยการแจงจบการศึกษาทำไดทาง www.reg.tu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆ ใหนองได
เขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกรอกใบกระจายโครงสราง Online
สำหรับเดือนนี้ ขอพูดคุยเพียงเทานี้กอนครับ แลวติดตามวาในฉบับตอไป พี่แมงปอ จะมีเรื่องราวอะไรมา
ฝากนองๆ กันบาง และสุดทายชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ขอใหนองๆ รักษาสุขภาพดวยนะครับ

ปล. บอกอก็ใหมเหมือนกันนะคะ ยินดีที่ไดรูจัก..พรอมนอมรับทุกคำติชมคะ

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางอั ง คณา เวศาขวริ น ธ นางลั ก ขณา โกเมนเอก น.ส.สุ ว ดี เมฆา นางศรี สุ ร างค จั น ทรสมบั ติ นางกาญจนา โพบุ ญ เรื อ ง
บรรณาธิ ก าร : นางสาวสาริ ย า นวมจิ ต กองบรรณาธิ ก าร : นางสาวธี ร ารั ต น สุ ท ธิ พ งศ นางสาวดวงพร โสติ ถิ ม านนท
นายกฤตวัฒน โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
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»

ธรรมศาสตร เลื่อนสอบตรง !

เนื่องจากเกิดเหตุน้ำทวมขึ้นใน หลายจังหวัดของประเทศไทย สงผลใหมี
ผูเขาสอบเปนจำนวนมาก ไมสามารถเดินทางมาสอบได มหาวิทยาลัย
ธรรรมศาสตรจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก คือ คณะรัฐศาสตร
คณะสหเวชศาสตร และคณะศิลปรรมศาสตร เดิม สอบวันที่ 6 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 27 พ.ย. 53 คณะนิติศาสตร เดิมสอบวันที่ 7 พ.ย. 53
เปลี่ยนเปนวันที่ 28 พ.ย. 53 โดยสถานที่สอบ และรายละเอียดอื่นๆ
ยังคงเปนไปตามเดิม ... รายละเอียดเติมไดที่ www.reg.tu.ac.th หรือ
โทร. 02-564-4440-79 ตอ 1603-1606

»

จดทะเบียนลาชา

เพ��ม-ถอน ภาค 2/53 ชวงเปดเทอม

นักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จดทะเบียนลาชา เพิ่ม-ถอน
ตั้งแตวันที่ 17 -22 พฤศจิกายน 2553 เริ่ม เปดระบบ 9.00 น. ของวันแรก
และปดระบบ 22.30 น. ของวันสุดทาย ทาง www.reg.tu.ac.th โดย
นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ เว็บไซดสำนักทะเบียนฯ

สำรวจเด็กชาง !

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำลังดำเนินการเตรียมความพรอม การสำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ประจำปการศึกษา 2554 โดยในปนี้ มีชางเผือกที่พวกเราตองออกไป
ตามหา จำนวน 413 คน เพื่อเขามาเจิดจรัส รัศมี ในรั้วแมโดมของเรา
และสำเร็จการศึกษา กลับไปพัฒนาถิ่นกำเนิด และประเทศชาติตอไป...

