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ตอนรับปงบประมาณใหม…กับการพัฒนาบุคลากร

สํานักทะเบียนและประมวลผล
ขอตอนรับปงบประมาณใหม ดวยการ
พั ฒ นาฐานความรู  ให กั บ บุ ค ลากร
ของเราให มี ทั ก ษะด า นการบริ ห าร
จัดการการทํางานมากยิ่งขึ้น เพื่อให
สามารถเข า ถึ ง ความรู  และพั ฒ นา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
พั ฒ นาความรู  ค วามเข า ใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใ น สนท. ใหดยี งิ่ ขึน้ สนท. ไดมกี าร
วางแผนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูในรูปแบบตางๆ เนนในลักษณะพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลหรือที่เรียกวา IDP เชน อบรมเพื่อพัฒนาตาม Competency Gap สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประชุมวิชาการ หรือการฟงบรรยายพิเศษตางๆ การพัฒนาความรูของสนท. มี 2 รูปแบบคือ
1. หนวยงานสงเขารับการพัฒนาความรูความเหมาะสม
2. บุคลากรเสนอตัวเขารับการพัฒนา กิจกรรมในโครงการ I Know มี 2 รูปแบบ
2.1 หลักสูตรที่ไมมีคาลงทะเบียน
2.2 หลักสูตรที่มีคาลงทะเบียน
กิจกรรมในโครงการ I Know ถือเปนอัตลักษณของ
สนท. เปนกิจกรรมเติมความรู I Know ใหบคุ ลากรคนละ 3,000
บาท/คน/ป บุคลากรทุกคนตองเสนอหลักสูตร เขารับการพัฒนา
การพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานจึงเปน
สิ่งสําคัญที่ควรเปนแนวทางในการดําเนินการงานของ สนท.
เพือ่ ใหการบริหารจัดการระบบการทํางานและประสิทธิภาพของ
บุคลากรเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพ เปนทีย่ อมรับ และสามารถตอบ
สนองสังคมใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม
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กระบวนการแมนยํา …
โครงการนักศึกษาเรียนดี
จากชนบท

ใกลฤ ดูออกตามหาชางเผือกกัน อีก แลว...สําหรับ
โครงการนั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี จ ากชนบท ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ไดมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสที่มีฐานะยากจนไดมีโอกาส
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
เนือ่ งจากการดําเนินงานคัดเลือกฯ ทีผ่ า นมาไดมกี ารปรับกระบวนงานคัดเลือกใหม ทําใหโรงเรียน
ขาดความเขาใจในระบบการรับสมัคร จึงเปนเหตุทําใหเกิดปญหาในการสมัครมากมาย สํานักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ จึงไดจัดนิเทศงานโครงการ
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท ใหแก อาจารยแนะแนวของโรงเรียนตามพื้นที่ดําเนินงานคัดเลือกโดยในป
การศึกษานี้ดําเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต) 5 จังหวัด อันไดแก จังหวัดสุรินทร
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจทีถ่ กู ตองตรงกันเกีย่ วกับวิธกี าร เงือ่ นไขและเกณฑการคัดเลือก ตลอด
จนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะสงผลใหการเผยแพรประชาสัมพันธ และ
การดําเนินงานคัดเลือกตามโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
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เพิ่มชองทางการชําระเงิน ใหสะดวกมากยิ่งขึ้น

ชองทางการชําระเงินคาธรรมเนียมทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จากเดิมที่เคยชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพานิชยนนั้ กาวเขาสูป ง บประมาณใหม 2558 ระบบการทํางานและการใหบริการไดพฒ
ั นา
ชองทางการใหบริการใหมๆ ที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจผูใชบริการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นี้ เปนตนไป สามารถ
ชําระเงินคาธรรมเนียมผานเคานเตอรเซอรวิส 7 – eleven
ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเปนทางเลือกใหมๆ ใหผูรับบริการ
ทุกกลุมของ สนท. ไดรับการบริการทางการศึกษาที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
KTB
ธ.กรุงไทย

Counter
Service

1. คาสมัครรับเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี





2. คาสมัครรับเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา









งานบริการ

3. คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต/
ขอใบรับรองออนไลน

KBANK
SCG
ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพานิชย





s
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สนท. ใสใจ เต็มใจ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อผูรับบริการ

การบริการ...ที่ยึดถือผูรับ
บริ ก ารเป น ศู น ย ก ลางอย า งตั้ ง ใจ
และจริงใจ มุงเนนกลุมผูรับบริการ
เป น หลั ก สนท. จึ ง ต อ งพั ฒ นา
รู ป แบบการบริ ก ารให ต รงกั บ
พฤติกรรมของผูรับบริการ โดยเนน
“ความสะดวก รวดเร็ว” พัฒนามา
ในรูปแบบ Self-Service ที่ผูรับ
บริการสามารถทําไดงายๆ ดวยตัวเอง ผานระบบออนไลน เพื่อลดระยะเวลาในการติดตอ
เกี่ยวกับงานบริการทางการศึกษา
ทั้งนี้ สนท. ไดมีโอกาสตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ทีไ่ ดมาเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน เพือ่ พูดคุย แลกเปลีย่ นประสบการณการทํางาน และมีความสนใจ
เกี่ยวกับงานบริการทางการศึกษาของ สนท. ที่เนนการใหบริการแบบ SelfService ที่สามารถใหบริการนักศึกษาไดอยางทั่วถึง และสามารถใหบริการได
นอกเวลาราชการอีกดวย เพื่อนําตอยอดทางความรู ความคิด พัฒนาชอง
ทาง การทํางานและการใหบริการแกผรู บั บริการ และไดรบั ความรูใ หมๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาชองทางการใหบริการที่สามารถนําเทคโนโลยี
มาประยุกตใชใหกับผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพดานการ
ใหบริการของ สนท. “มีอะไรก็แวะมา...หาเราสํานักทะเบียน”
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จดหมายขาวแปลกตาขึ้นนิดหนอยนะคะ ขอแบง
พื้นที่หนา บก. ใหกับการแนะนําชองทางการบริการใหมๆ
หรืองานบริการตางๆ ของ สนท. ที่เราเดินหนาพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เนนในรูปแบบ Self-Service ผูรับบริการสามารถใชบริการไดหลากหลายชองทางมากขึ้น
เชนเดียวกับการประชาสัมพันธที่ปรับใหเขากับยุคของ Social Network ที่ใครๆ ก็เขาถึงไดงายดวย
Smartphone
เราพรอมรับฟงคําแนะนําคะ... มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับงานบริการ บอกพวกเราไดเสมอทุก
ชองทางการติดตอ พบกันใหมฉบับหนาคะ

แนะนํา

บริการใหม

สนท.

ขอมูลเครื่องตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ

(สําหรับนักศึกษาปจจุบันเทานั้น)
Automatic Document Machine (for current student only)

เครื่ อ งผลิ ต ใบรั บ รองอั ต โนมั ติ (สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น เท า นั้ น )
Automatic Document Machine (for current student only) เปนบริการ
ออกใบรั บ รองออนไลน ท างเลื อ กใหม จ าก สนท. ที่ จ ะช ว ยให นั ก ศึ ก ษา
ขอใบรับรองไดรวดเร็วทันใจ โดยใชบริการผานเครื่อง Automatic Document Machine และนักศึกษา
สามารถชําระเงินผานบัตรนักศึกษา (Smart Purse) ไดเลย เปนชองทางการบริการแนวใหม และยังสามารถ
ขอใบรับรองไดนอกเวลาทําการของสําทะเบียนฯ ดวย จะให
บริการทั้งหมด 4 จุด 3 ศูนยการศึกษา ดังนี้
1. สํานักหอสมุดปรีดีพนมยงค ทาพระจันทร
2. สํานักหอสมุดปวยฯ มธ. ศูนยรังสิต
3. อาคารปยชาติ ศูนยสุขศาสตร มธ. ศูนยรังสิต
4. อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนยลําปาง

Self – Service

@REG house

พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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กันยายน

วันเสารที่ 20 กันยายน 2557

➥ วันเสารที่ 20 กันยายน 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการนิเทศงานโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ประจําปการศึกษา 2558 ใหกับอาจารยแนะแนว ณ หองพนมดงรัก 1 โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

➥ วันที่ 22 กันยายน 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดตอนรับ คณะผูบริหารและบุคลากร จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การใชระบบสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานระหวางสถาบันการศึกษา

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนตุลาคม 2557 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุ ด ๆ พบกั บ Rose Apple ในการบอกเล า เรื่ อ งราวดี ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น ของ
สํานักทะเบียนฯ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ

Inside >> สํ า หรั บ ฉบั บ นี้ เ ราขอมาจั บ ถู ก และขอชื่ น ชม ความร ว มมื อ ร ว มใจของชาว

สนท. โดยเฉพาะฝ า ยรั บ เข า ศึ ก ษา ที่ เ ป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ที่ ช  ว ยกั น จั ด นิ เ ทศโครงการ
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี จ ากชนบท เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2557 ณ ห อ งพนมดงรั ก 1 โรงแรม
ทองธารินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ที่ผานมาใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาว สนท. ตองขอขอบคุณ คณะผูบ ริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ ที่ใหความไววางใจทางสํานักทะเบียนฯ มธ. ตอนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานระหวางสถาบัน ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ที่ผานมา

ฉบับที่
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จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

28

29

ตรวจสอบรายชื่อผู ไดรับโควตา

23
30

24

➊

25

26
➋

➊ 24-26 พ.ย. 57 นศ. รหัส 51-54 จดทะเบียนฯ
➋ 25-27 พ.ย. 57 นศ. รหัส 55 จดทะเบียนฯ

Talk
of the"TU"
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➍

➌
➌ 26-28 พ.ย. 57 นศ. รหัส 56 จดทะเบียนฯ
➍ 27-29 พ.ย. 57 นศ. รหัส 57 จดทะเบียนฯ

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารตอยูตลอด
สํ า หรั บ คํ า ถามในช ว งนี้ เ ป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามฮิตๆ มาตอบใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» นองถาม : ผมตองจดทะเบียนเรียนใน ภาค 2/2557 ที่จะถึงนี้ แตบัตร
นักศึกษาของผมชํารุด ผมจะสามารถทําการจดทะเบียนไดหรือไมครับ
» พี่นูเร็กตอบ : พี่นูเร็กตองขออธิบายกอนเลยนะครับวา บัตรนักศึกษามีความสําคัญ
ตอการจดทะเบียนเปนอยางมาก เพราะมีผลตอการตัดเงินผานระบบออนไลน หากบัตร
นักศึกษาของนองชํารุดหรือหาย นักศึกษาตองยื่นคํารองขอทําบัตรนักศึกษาใหมกอน
การจดทะเบียน 1 เดือน
สิ่งที่นักศึกษาตองเตรียมใหพรอมในการจดทะเบียน คือ
➊ บัตรนักศึกษา
➋ เลขหนาบัตร ATM Card No. ซึง่ จะปรากฏอยูด า นหนาของบัตรนักศึกษา ประกอบดวยตัวเลข
รวม 17 หลักแตใหกรอกเพียง16 หลักแรกนับจากทางซายมือ
➌ PIN คือ รหัส ATM 4 หลัก (รหัสที่ใชกดเงินผานตูATM)
หมายเหตุ : หากนักศึกษาลืม PIN นักศึกษาตองติดตอธนาคารกรุงไทยฯ

