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จดหมายข่
า
ว
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
n ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 38 เดื อ นกั น ยายน 2553 n

การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 5

“ร่วมคิด ร่วมสร้าง...สำนักทะเบียนต้นแบบ”
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการเครือข่าย
ระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ
ครั้ ง ที่ 5 “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มสร้ า ง....สำนั ก ทะเบี ย นต้ น แบบ”
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ A-ONE THE
ROYAL CRUISE HOTEL จังหวัดชลบุรี
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าจากการสัมมนาวิชาการ
เครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมมีมติ
ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 5 ในปี 2553 ซึ่งเป็น
โอกาสที่ ดี ใ นการขยายเครื อ ข่า ยสมาชิ กผู้ ป ฏิ บั ติ งานบริ การ
ทางการศึ ก ษา โดยมี จุ ด มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะ
สถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน....เรียนรู้ และประสบการณ์
ทำงานร่วมกัน เพือ่ นำไปสูแ่ นวทางในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐาน
สากลและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรแต่ละ
สถาบันให้เกิดบรรยากาศในการทำงานแบบพี่น้องและพร้อม
เปิ ด ใจรั บ สิ่ ง ใหม่ เ พื่ อ นำไปสู่ “ร่ ว มคิ ด ....ร่ ว มสร้ า ง สำนั ก
ทะเบียนต้นแบบ” ภายใต้แนวคิดดังกล่าว สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จึงได้จัดสัมมนาวิชา
การเครื อ ข่ า ยระบบทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาและประมวลผลการ
ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 5 “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มสร้ า ง....สำนั ก
ทะเบียนต้นแบบ” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ
A-ONE THE ROYAL CRUISE HOTEL จังหวัดชลบุรี โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

ในเล่ม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น. กล่าวรายงานการจัดสัมมนา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
		 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
กล่าวเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังที่มี
ต่อสำนักทะเบียนฯ : ทัศนะของอธิการบดี”
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.00 – 12.00 น. การเสวนาวงใหญ่ “มองไกล...ใน
งานทะเบียนการศึกษา”
พูดคุยผู้อำนวยการ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่
คุณอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส แห่งมหาวิทยาลัย
		 มหาสารคาม
		 คุณสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ แห่งมหาวิทยาลัย
		 หอการค้าไทย
		 คุณสวงค์ บุญปลูก แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
		 คุณสุรีรัตน์ พิทักษ์พงศ์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
		 ราชมงคลกรุงเทพ
คนชวนคุย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผู้
อำนวยการสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ภาวะจิต
สู่ความพร้อมงานบริการ : Service Mind”
โดย อาจารย์สุวดี หอมจันทร์เจือ ผู้อำนวยการบริษัท
พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิงพฤติกรรม จำกัด
เวลา 18.30 น.
งานเลี้ยงรับรอง
อ่านต่อหน้า 7

❶
❸

งานสัมมนาเครื่อข่ายระบบทะเบียน

❺

จากใจ...คุณตาอ้อน

รูปภาพกิจกรรม
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ธรรมศาสตร์...รับตรง

Inside สนท.
คุยท้ายเล่ม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ประจำปีการศึกษา 2554
โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครแล้วดังนี้
å โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 1 – 10 กันยายน 2553 นักเรียนสมัครที่โรงเรียนต้นสังกัด 	
วันที่ 13 – 29 กันยายน 2553		โรงเรี ย นสมั ค รโดยแจ้ ง รายชื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นทางระบบ INTERNET ที่
www.reg.tu.ac.th 
˛ ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นครอบครั ว เกษตรกร หรื อ ผู้ ใช้ แรงงาน หรื อ ผู้ ค้ า รายย่ อ ย หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
โดยมีรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท/ปี มีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น
ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
˛ พื้นที่ดำเนินการคัดเลือก 40 จังหวัด
ภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก	
ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร เลย นครพนม ยโสธร มุกดาหาร
อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส
ç โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
กำหนดการรับสมัคร 
วันที่ 1 – 10 กันยายน 2553 นักเรียนสมัครที่โรงเรียนต้นสังกัด	
วันที่ 13 – 29 กันยายน 2553 โรงเรี ย นสมั ค รโดยแจ้ ง รายชื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นทางระบบ INTERNET ที่
www.reg.tu.ac.th
˛ ผูส้ มัครต้องอาศัยอยูใ่ นเขตชุมชนแออัด หรือชุมชนชานเมือง หรือเคหะชุมชน หรือชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
และโดยมีรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท/ปี
˛ ผูส้ มัครต้องมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ในชัน
้ ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตำ่ กว่า 2.50
˛ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
é โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553
กำหนดรับสมัคร : รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 13 - 29 กันยายน 2553
จำนวนรับเข้าศึกษา : จำนวน 1,572 คน คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ คณะนิติศาสตร์ 300 คน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี 295 คน คณะรัฐศาสตร์ 135 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 150 คน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 120 คน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 คน คณะสหเวชศาสตร์ 40 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 คน คณะทันตแพทยศาสตร์
(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ) 25 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์
50 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 157 คน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 110 คน
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องตรวจสอบให้ตรงตามที่คณะกำหนด เช่น
1. สถานภาพทางการศึกษา คณะรับสมัครผู้สมัครที่มีสถานภาพโดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
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2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 2.75 ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด 
è โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
กำหนดรับสมัคร : รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 13 - 29 กันยายน 2553
คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยรังสิต โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร และ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
ê โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
กำหนดรับสมัคร : รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 13 - 29 กันยายน 2553
คุณสมบัติเฉพาะ :
1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
2. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ชั้น ม. 4– ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศ
ไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
ë โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2) 
กำหนดรับสมัคร : รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 13 - 29 กันยายน 2553
คุณสมบัติเฉพาะ :
1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
2. ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ชั้น ม. 4– ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	
4. ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
5. ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้
		 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
6. ต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง
* ผู้สมัครทุกโครงการต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เงื่อนไขของแต่ละโครงการโดยละเอียด และสมัคร
ภายในเวลาที่กำหนด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.tu.ac.th
** อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับขึ้น ติดตามได้ที่ www.reg.tu.ac.th
(ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี)

จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ของสำนัก
ทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักทะเบียนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมดูงานได้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานทะเบียนและระบบการบริหารสำนักงาน และนำไปพัฒนา ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

สำนั ก ทะเบี ย นฯ เข้ า ร่ ว มงานตลาดนั ด หลั ก สู ต ร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้
ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
บางรัก เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ
เป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางศรีประภา พริ้งพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบริการทางการเงิน เป็นระยะเวลา 5 ปี และในโอกาส
นี้ ธนาคารกรุงไทยได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 19, 902,740 บาท เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาและบุคลากร เช่น การจัดทำระบบ Access
Control การจัดซืจดหมายข่
้อรถ NGVาวรวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระจันทร์
สำนักทะเบีท่ยานและประมวลผล

KM

ภาพเป็นข่าว
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สำนักทะเบียนฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM_FORUM ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ หัวข้อ “การจดทะเบียนต่ำกว่าหรือเกินกว่า
จำนวนต่อภาคการศึกษาปกติและฤดูร้อน” เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้เชิญตัวแทน
จากคณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อไปครับ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักทะเบียนฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมดูงานได้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานทะเบียนและการจัดการความรู้ เพื่อนำไป
พัฒนาการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และศึกษาระบบการทำงานร่วมกัน

สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2553 ขออวยพรวันเกิดให้
ทุกคนมีความสุขมากๆ อย่าเจ็บ อย่าจน จ้า วันที่ 9 พี่กฤษณะ วันที่ 14 พี่ก่อเกียรติ วันที่ 15
พี่อัศณี วันที่ 18 พี่กรกนก วันที่ 31 พี่วิลาภรณ์
จดหมายข่าว

สำนักทะเบียนและประมวลผล
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ต่อจากหน้า 1
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยาย “Team Building :
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของงานทะเบียนฯ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
		 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
		 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.30 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “บทบาท IT กับ
งานทะเบียนฯ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
		 หัวหน้าภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.30 น. เสวนาวงย่อย 3 วง
“ร่วมคิด ร่วมสร้าง...”
วงที่ 1
พูดคุยกันด้วยเรื่องรับเข้าศึกษา : “นำ GAT/PAT มาใช้..มี
ผลอย่างไร ?”
ที่ปรึกษา : นายวิวัฒน์ เลาหบุตร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวย
การสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วงที่ 2
พูดคุยกันด้วยเรื่องบริหารฐานข้อมูล : “บริหารฐานข้อมูล
อย่างไร..ถึงจะเหมาะ ?”

ที่ปรึกษา : นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวย
การกลุ่มสารนิเทศสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วงที่ 3
พูดคุยกันด้วยเรือ่ ง KM : “จัดการความรูอ้ ย่างไร..ให้ยงั่ ยืน ?”
ที่ปรึกษา : นายประชา พฤกษาชื่น ที่ปรึกษาระบบบริหาร
เชิงกลยุทธ์และการจัดการคุณภาพ
เวลา 15.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการเสวนาวงย่อย
คนเดินเรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
ทัศนศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้ ง นี้ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
กล่ า วเชิ ญ ชวนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก สถาบั น เข้ า ร่ ว ม
สั ม มนาวิ ช าการในครั้ ง นี้ เพื่ อ ร่ ว มกั น เปิ ด เวที แ ห่ ง การแลก
เปลี่ยน......เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้าง......สำนักทะเบียนต้นแบบ
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนทางการศึกษาและ
ประมวลผลการศึกษาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และร่วม
สร้างเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาทั่ว
ประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาใน
วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2553 ที่ www.reg.tu.ac.th  
ค่าสมัครคนละ 2,000บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ ฝ่ า ยยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล สำนั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-5644440-79 ต่อ 1645-1649
ข้อมูล ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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ประเทศและนานาชาติ ดั ง ที่ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ใน
ประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มา
ศึกษาดูงาน ปลื้มใจที่บุคลากรที่เป็นเหมือนน้อง/ลูก/
หลาน เข้าใจและให้บริการด้วยใจจนเป็นวัฒนธรรม
องค์ ก รของสำนั ก ทะเบี ย นฯ หวั ง ว่ า องค์ ก รจะมี
นั บ แต่ วิ น าที แรกที่ ม ารั บ ราชการในองค์ ก ร พั ฒ นาการที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไปและทุ ก คนมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้
แห่งนี้ สิ่งที่ตระหนักถึงภารกิจที่ต้องทำคือ การให้ ทำงานที่นี่
บริการในด้านต่าง ๆ อันเป็นภารกิจหลักของหน่วย
งานโดยมีอยู่ในจิตสำนึกว่าต้องบริการตั้งแต่นักศึกษา
ถึงตัวไปแต่ใจอยู่มิรู้ห่าง
อาจารย์ ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบริการก็คือการให้และเป็นการให้ด้วย
ถึงปล่อยวางแต่ไม่เฉยเลยไปไหน
ใจ มุ่งหวังที่ผู้ใช้บริการทุกคนตามที่กล่าวได้รับความ
ถึงทุกข์สุขจะไม่เร้นหลบไปไกล
สะดวก รวดเร็ ว ข้อมูลถูกต้อง และประทับใจ จึง
ถึงอย่างไรมีปัญหาปรึกษากัน
ทำงานได้อย่างมีความสุข ภูมิใจมากที่สุดคือที่เป็นผู้
หนึ่งในสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่
ด้วยรักและผูกพัน...ตาอ้อน
ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษา ระดับ

คุย ท้ายเล่ม

ในโอกาสวันครบรอบปีที่ 28 ของสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชาวเครือข่าย
ชุมชนงานทะเบียนพบกันในงานใหญ่แห่งปี คืองานสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
การศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2553 ขอเชิญลงทะเบียนได้ที่
www.reg.tu.th. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000.-บาท ในวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 2553
เปิดรับสมัครแล้ว ธรรมศาสตร์...รับตรง วันที่ 13-29 กันยายน 2553 ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกก่อนการสมัครด้วยค่ะ ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรับอัตราค่า
ธรรมเนียมหลายรายการ เช่นค่าหน่วยกิต จากเดิมหน่วยกิตละ 300.-บาท เป็นหน่วยกิตละ 400.-บาท ดูราย
ละเอียดการรับสมัคร และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ได้ที่ web สำนักทะเบียน www.reg.tu.th.
เดือนกันยายนเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2553 ปีนี้เลขานุการสำนัก พี่อ้อน
ของน้องๆ เกษียณอายุราชการ พี่อ้อนมีข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ มาฝากพวกเราด้วย….และ
ปีงบประมาณใหม่ กับเลขาคนใหม่ สำนักทะเบียนได้ปรับกระบวนงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนติดต่อกับฝ่ายใหม่ๆ ของสำนักทะเบียนโปรด
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ web สำนักทะเบียน www.reg.tu.ac.th. การปรับ
กระบวนงานครั้งนี้ด้วยพวกเรามุ่งมั่น “ร่วมคิด ร่วมสร้าง...สำนักทะเบียนต้นแบบ”.
นางศรีสรุ างค์ จันทรสมบัติ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ Reg-pr@tu.ac.th
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ, นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล,
นางดวงรัตน์ เอนกเวียง, นางอังคณา เวศาขวรินธ์, นางลักขณา โกเมนเอก, นางสาวสุวดี เมฆา, นางกาญจนา โพบุญเรือง, นางสาวสาริยา นวมจิต
กองบรรณาธิ
การ :าวนางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, นางผกาพันธ์ โสดามุข เลขานุการกองบรรณาธิการ,
นางณัทภัทร เจริญไชย ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ, นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ
 จดหมายข่
สำนักทะเบียนและประมวลผล

