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วันที่ 19 เมษายน 2555 สนท. เลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจํา สนท. ในกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 50 เดือนพฤษภาคม 2555
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วันที่ 20 เมษายน 2555 สนท. บุกเยี่ยม มธ. ศูนยลําปาง
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน...เรียนรู :
งานบริหารทางการศึกษา

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
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Talk

วันที่ 24 เมษายน 2555 สนท. จัดอบรมอาจารยและ
เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
การสงผลการศึกษาออนไลน ผานระบบของ สนท.

of the "TU"

15

17

1 พฤษภาคม 2555 สนท. เขารวมฟงบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทําไมตองใสใจอาเซียน โดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับนี้ ขอเปดดวยอัตลักษณความเปนธรรมศาสตร ทีเ่ พือ่ นใหม
มธ. 55 ทุกคน ขอใหภมู ใิ จและตระหนักในความเปนธรรมศาสตร พีแ่ มงปอจึงขอเอาใจเพือ่ นใหม 55 ทุก
คน กับคําถามยอดฮิตประจําเดือน กันเลยครับ

สวัสดีครับ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม มธ. ทุกคนนะครับ ที่สามารถกาวเขาสูรั้วเหลือง
แดงไดสําเร็จ Dragonfly ขอบอกเลยวา นี่เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในเสนทางการศึกษา เพื่อนําความรูและ
ประสบการณตาง ๆ นําไปใชในชีวิตการทํางานและชีวิตจริงใหมากที่สุด

Outside » ฉบับนี้ นอกจากเรื่อ งของนั ก ศึ ก ษาใหม แ ล ว ขอยก
ใหเปน ฉบับ ของ มธ. ศูนยลําปาง ฟเวอรไปเลย ในการไปเยี่ยมเยียน
ของ สนท. ครั้งนี้ ชาว มธ. ศูนยลําปางตอนรับเปนอยางดีทุก ๆ คน
เลยครับ แตขอขอบคุณเปนพิเศษ สําหรับ คุณจารุวัณณี บุญญานุสิทธิ์
หัวหนาหมวดทะเบียนนักศึกษา และหมวดบริการการศึกษา มธ. ศูนยลําปาง ที่เปนผูประสานงานกับ
สนท. ใหงานนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนการสรางเครือขายที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

» นองถาม : ผมเพิง่ ขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ไปเมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 จะขอใบรับรองเปนนักศึกษาไดเมือ่ ไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : การขอใบรับรองเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม 55 สามารถเขียนใบคํารองขอเอกสาร ไดตั้งวันเปดเทอม
เปนตนไปคือ วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 ศูนยรังสิต ณ สํานักทะเบียนชั่วคราว ขางหอสมุดปวย ฝง ธ.กรุงไทยทาพระจันทร ณ
สํานักทะเบียนฯ อาคารเอนกประสงค ชั้น
» นองถาม : หนูเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 จดทะเบียนแบบเหมาจาย ไปแลวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ttจะขอรับใบเสร็จไดเมือ่ ไหร และทีไ่ หน คะ
» พี่แมงปอตอบ : ในการขอรับใบเสร็จ สําหรับนักศึกษาใหม 55 เมื่อจดทะเบียนเหมาจายออนไลน เรียบรอยแลว หลังจากนั้น
10 วัน สามารถเขาไปพิมพใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ไดทางระบบออนไลน www.reg.tu.ac.th เขาสูระบบ เชนเดียวกับการ
จดทะเบียนฯ ครับ
นับจากนี้ เพื่อนใหม 55 ขอใหติดตามปฏิทินกิจรรมทางการศึกษา ทางเว็บไซต สนท. www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษา
ปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา พรอมทั้งขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดจากเว็บไซต สนท. หรือ ทาง http://www.facebook.com/Registrar.TU
ขอขอบคุณขอมูลจาก ฝายทะเบียนประวัติฯ และฝายทะเบียนและประมวลผล 1-2

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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Next »

Inside » ชวงหลายเดือนที่ผานมา สนท. ของเราเริ่มปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ไดปรกติเกือบ
ทั้งหมด อาจมีขอจํากัดทางกายภาพอยูบาง ที่ยังไมสําเร็จเสร็จสิ้น อยางไรก็ดี สนท. ไดตั้งคณะ
กรรมการอํานวยการและประสานงานการปรับปรุงอาคาร สนท. โดยมีนางดวงรัตน เอนกเวียง
เปนประธาน ซึ่งทานเปนอีกหนึ่งบุคคลที่เสียสละ และทุมเท แรงกาย แรงใจ อยางเต็มที่ ในการ
ประสานงาน รวมทั้งปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งภาระงานในดานบริการการศึกษา และการบริหาร
จัดการของ สนท. ตองขอชื่นชมในบทบาทของปาดวงของพวกเรา ที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพพรอมทั้งมอบความรักและความจริงใจใหกับ สนท.

คงไมตองมีคําบรรยายใตภาพใดๆ แลวใชมั้ยคะ?...
เปนภาพที่ไดมาจาก Facebook แชรตอกันมาเรื่อยๆ จนไมทราบ
แหลงที่มาที่แนชัด แตถึงอยางไรก็ตองขอบคุณที่ “แบงปน” เรื่องดีดีเชนนี้...
ขอบคุณมากคะ
ฉบั บ นี้ อ ย า งที่ ผู  ช  ว ยแมงปอเค า ว า ไว อ ย า งอบอุ  น ทั้ ง หน า ข า ว
M-Modern และ S-Smile เรื่องของเครือขายงานทะเบียนทางการศึกษา
ซึ่งเรื่องนี้จะสําเร็จไมไดถาเราไม “แบงปน” กัน และในความเชื่อสวนตัวแลว
ก็คิดวานี่ละ คือ คําสําคัญ ที่จะกาวไปสูการจัดการความรูอยางยั่งยืน แตก็
ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนระบบดวยเชนกัน
ในเรื่องของการสรางกระบวนการจัดการความรูนั้น มีบทความทางวิชาการใหผูอานไดเลือกอานมากมาย ในสวนวิธีการ
ที่ดีที่สุดคงไมมีสูตรสําเร็จ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละองคกร ลองผิดลองถูกกันบาง แตสิ่งที่ขาดไมได คือการสรางบรรยากาศ
แหงการ “แบงปน” เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดซึมซับบรรยากาศ แหงการ “ให” สํานักทะเบียนฯ ก็ไมไดอาศัยหลักวิชาการ
อะไรมากนัก เราทํากันแบบลูกทุงๆ ดุมๆ ลุยกันไป แตเพียงแค..เราลุยกันอยางมีจุดหมาย
จากการไปพบปะพีน่ อ งทีล่ าํ ปาง ก็เปนจุดเริม่ ตน กาวแรกของทาน ผอ. อาจารย สมเกียรติ และตอไป คงถึงคิวที่ สํานักทะเบียนฯ
จะไปพบคณะตางๆ เพื่อไปรับฟงความคิดเห็น แมจะไมใชวิธีการแลกเปลี่ยน..เรียนรู ตามแบบ KM มากนัก แตก็นับวาเปน
จุดเริ่มตนของการทําความรูจัก นําประเด็น เพื่อไปสูการทํา KM ที่เขมขนกันตอไป
และในสวนของกาวตอไป เปนการจัด Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรูในประเด็นขอบังคับทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพราะสมาชิกถามถึงกันมามาก วาเมื่อไหรจะจัดอีก?.. ไมไดหายหรือยกเลิกไปไหน ขอใหทุกทานอดใจรอนะคะ เราขอ
เวลาฟนฟูอะไรหลายๆ อยาง ที่มันลอยไปพรอมกับนองนํ้าสักระยะ และมีขาวดีจะแจงใหทุกทานทราบคะ KM Blog ชองทาง
ที่เราใชในการแลกเปลี่ยนของชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษานั้น กลับมาแลว ซึ่งการกลับมาครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย โดยเพิ่มการเชื่อมตอกับการใชงานผานทาง Facebook ทําใหใชงานสะดวกมากขึ้น ลองเขาไป
ดูกันนะคะ ที่ http://km.reg.tu.ac.th/ ที่เดิมคะ
ส ว นก า วใหญ ใ นระดั บ ประเทศ จะมี ก ารจั ด งาน สั ม มนาเครื อ ข า ยงานทะเบี ย นและประมวลผลการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 7
โดยมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ เ ป น เจ า ภาพ ในวั น ที่ 24-26 ตุ ล าคม 2555 ณ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ติ ด ตามรายละเอี ย ดได ที่
http://www.facebook.com/regnetwork07 คะ
หากแคยอม “เปดใจ” พรอมที่จะ “ให” การ “แบงปน” ก็ยอมเกิดขึ้นแนนอน ทานผูอานเชื่ออยางที่ดิฉันเชื่อหรือไมคะ?...
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นักศึกษาใหม 55 ที่มีความประสงค
ขอรับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ภาค 1/55 สามารถ พ�มพใบเสร็จ
ไดทาง online ที่ www.reg.tu.ac.th / เขาสูระบบ หลังจาก
ชําระเง�นคาจดทะเบียนตัดจากบัญชี online แลว 10 วัน
วันที่ 24 ก.ค. 55 นักศึกษาผู ไมมาจดทะเบียนฯ
และไมลาพักภายในวันนี้จะถูกถอนชื่อ
วันที่ 30 ก.ค. - 6 ส.ค. 55 นักศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของผลจดทะเบียน
หากไมแจงแกไขในเวลาที่กําหนด จะถือวา
ผลจดทะเบียนถูกตอง

Modern

สายปานที่เขมแข็งในงานบร�การ
ทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลําปาง

Accuracy

การพัฒนาการตรวจสอบ
การไดรับเกียรตินิยม และ ทุนภูมิพล !

Smart

การขอ username & password
การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

Smile

สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง

M

odern

 สายปานทีเ่ ขมแข็งในงานบริการทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลาํ ปาง !
สนท. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แลกเปลี่ ย น…
เรี ย นรู  : งานบริ ก ารทางการศึ ก ษากั บ ศู น ย ลํ า ปาง
เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
และรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง สานสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคลากร สนท. กับศูนยลําปาง
นับเปนการสานตอนโยบายโครงการ “ขอมุมมองสะทอน
ความคิด สํานักทะเบียนในสายตาคุณ” ทีเ่ คยประสบความ
สําเร็จมาแลวในการออกไปเยีย่ มคณะตางๆ ซึง่ ในครัง้ นีจ้ ะ
เพิ่มความเขมคนในเรื่องของเนื้อหาสาระ ทิศทางในการ
ประสานงาน โดยมีประเด็นทีแ่ ลกเปลีย่ น...เรียนรู ดังนี้
1. การขอใบรับรองทางการศึกษาสําหรับ ศูนยลําปาง
2. การเตรี ย มความพร อ มฐานข อ มู ล จดทะเบี ย น
online ในหัวขอ
- การเตรียมความพรอมในระบบ
- การจดทะเบียนเหมาจายปการศึกษา พ.ศ. 2555
3. การจัดตารางสอนกับการกําหนดวันสอบไล
4. การจัดหองบรรยาย

โดยในการระดมสมองครัง้ นี้ เปนการนําประเด็นตาง ๆ
มาพูดถึงแนวทางการปฏิบัติใน
ปจจุบัน วามีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติ
อยางไร ทั้งในสวนของ สนท. และศูนยลําปาง รวมทั้งสวน
ที่ตองมีการประสานงานรวมกัน จากนั้นนํารายละเอียดมา
วิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป
ประเด็ น ทั้ ง หมดในการสั ม มนา ล ว นเป น งานที่
เกี่ยวของกับการบริการทางการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชน ต  อ นั ก ศึ ก ษา ผู  รั บ บริ ก ารกลุ  ม ใหญ ที่ สุ ด ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพในการ
ใหบริการ สุดทายยังสามารถพัฒนาเปนองคความรูใหกับ
ผูปฏิบัติงานไดอีกดวย นี่เปนผลจาก สายปานที่เขมแข็ง
ในงานบริการทางการศึกษา ของ มธ.
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ั เกียรตินยิ ม และ ทุนภูมพ
ิ ล!
 การพัฒนาการตรวจสอบการไดรบ
ตามที่เคยไดนําเสนอขั้นตอนการการตรวจสอบผูไดรับเกียรตินิยมและการทุนภูมิพล ในจดหมายขาวฉบับ
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ตามลําดับ มาในครั้งนี้ นําเสนอการพัฒนา เรื่องการตรวจ
สอบการไดรับเกียรตินิยมและรางวัลทุนภูมิพล เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได และที่สําคัญความผิด
พลาดตองเปนศูนย (O) โดยไดเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (Internal-Audit) ดังตอไปนี้
การตรวจสอบการไดรับเกียรตินิยม
รูปแบบใหม
รูปแบบเดิม
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะ นั้น ๆ (ซึ่งตอมาจะเรียกวา ขอ 1-2 ใชขั้นตอนเดิม
ผูรับการตรวจสอบ)ตรวจสอบการจบการศึกษาตาม 3. ขั้นตอนการจรวจติดตามภายใน (Internal-Audit) โดย
เงือ่ นไขของหลักสูตร
ผู  ต รวจสอบ ตรวจและคํ า นวณเป น รอบที่ 2 ตาม
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะนั้น ๆ คัดเลือกนักศึกษาที่
คุณสมบัติเกียรตินิยม ตามขั้นตอน ขอ 2 และยืนยัน
มีคาระดับเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไปมาคิด คํานวณ ตาม
ลงแบบฟอรม ตัวชีว้ ดั รอยละความถูกตองของการบันทึก
คุ ณ สมบั ติ เกี ย รติ นิ ย ม ตามข อ บั ง คั บ มธ. ระดั บ
เกียรตินิยม (Internal-Audit) ของภาคการศึกษา ป
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 ฉบับแกไข ขอ 22
การศึกษา รุนที่เวียนสภามหาวิทยาลัย หากพบขอ
ผิดพลาดไมตรงกัน บอกสาเหตุของความไมถูกตอง
3. เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบคณะ นัน้ ๆ สงรายชือ่ เสนอขอนุมตั ิ
และการแกไข สงกลับผูรับการตรวจสอบ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
4. ผูรับการตรวจสอบ แกไขใหถูกตอง พรอมตรวจทาน
กอนเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
สนท. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดคุณภาพตามหนึ่งในกลยุทธ ของ สนท. คือ ความถูกตอง แมนยํา
(Accuracy) ของการบันทึกเกียรตินิยม สําหรับการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบผูไดรับรางวัลทุนภูมิพล ติดตามไดใน
ฉบับตอไปครับ

แบบฟอรม ตัวชี้วัดรอยละความถูกตอง

สนับสนุนขอมูลโดย นางดวงรัตน เอนกเวียง เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล นางผกาพันธ โสดามุข นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
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 การขอรับ Account การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

ผานทางอินเตอรเน็ต !

สถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา ไดพฒ
ั นาระบบการขอรับ Account การเขาระบบเครือขาย มธ.
ผานทางอินเตอรเน็ต ภายใต แนวทาง One Single Sign-On คือ Account เดียวเขาใชงานไดทกุ ระบบ เพือ่ ความสะดวกกับ
ผูใชบริการมากขึน้ ซึง่ Account ดังกลาว สามารถใชเปนกุญแจในการเขาสูร ะบบบริการทางการศึกษา ของ สนท. ดวยเชนกัน
สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 ทุกระดับ สามารถขอรับ Account (Username & Password) ไดผานทาง
อิน เตอรเน็ต ซึ่ง Account ชุดนี้นักศึกษาจะใช ในการเขาระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ในการทํากิจกรรมทาง
การศึกษา เชน การเขาไปกรอกขอมูลประวัติสวนตัวของนักศึกษา การจดทะเบียนฯ การดูผลการศึกษา และการ
ดูตารางสอน-ตารางสอบ เปนตน นอกจากนี้ยังเปน Account สําหรับเขาใชอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยอีกดวย
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 สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง
หลังจากใชเวลาเดินทางจาก มธ. ศูนยรังสิต ถึง มธ. ศูนยลําปาง กวา 10 ชั่วโมง ก็รูสึกหาย
เหนือ่ ยและอมยิม้ เมือ่ ไดเห็นภาพแรกทีท่ างศูนยลาํ ปาง เครือขายทีถ่ งึ แมจะอยูไ กล แตใจเดียวกัน ทําปาย
ตอนรับผูบริหารและเจาที่ สนท. ของเราดวยความตั้งใจ และสวยงามสรางความประทับใจใหกับพี่นอง
ชาว สนท. ทุกคน ผมจึงอดไมไดทจี่ ะเก็บภาพมาฝากกัน ในสวนของบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
อาจดูไมตางจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทั่ว ๆ ไป แตแฝงไปดวยเนื้อหาสาระ การแลกเปลี่ยน เรียนรู
ในการปฏิบัติงาน และ ทําความเขาใจซึ่งกันในการประสานงาน เพื่อการพัฒนาขั้นตอน และกระบวนการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดของของผูใชบริการ
และเปนเหมือนวัฒนธรรมรวม ของ สนท. กับเครือขายของเรา หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
รับประทานอาหารรวมกัน จะมีกิจกรรมสรางสรรคสัมพันธ ในการรวมกันเปาเคกวันเกิดใหกับพี่นอง
สนท. และ ศูนยลําปาง ที่เกิดเดือนเมษายน เพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหกับเครือขายทุกคน
เครือขายการบริการทางการศึกษา ไมสามารถสรางไดภายในวันเดียว แตเราเริ่มสรางเริ่มสานจาก
วันตอวัน เดือนตอเดือนเรื่อยจนปตอป เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ในการขอรับ Account ทางอินเตอรเน็ตมีขั้นตอนดังนี้
1. เขา www.tu.ac.th หัวขอ บริการผานเว็บไซต / เปลี่ยน
Password หรือ พิมพ URL http://account.ad.tu.ac.th/Login.
aspx หรือ http://203.131.222.84
2. คลิกที่ รับแอคเคานนักศึกษาและ กรอกขอมูลใหครบถวน
3. หนาจอจะแสดงชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีผูใช และรหัสผาน ให
นักศึกษาเก็บขอมูลรหัสผานไวเปนความลับ
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ รหั ส ผ า นได เ พี ย ง 1 ครั้ ง เท า นั้ น หาก
นักศึกษาลืมรหัสผานใหติดตอเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร
สถาบันประมวลขอมูล
• หอง 2035-2040 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร
(SC) มธ. ศูนยรังสิต โทร.02-564-4440-79 ตอ 5003, 5004

• หอง 713 และ 715 ชั้น 7 อาคารปยชาติ มธ. ศูนยรังสิต
โทร. 02-926-9999 ตอ 7516
อยางไรก็ดี สปข. ไดแนะนําการดูแลรหัสผานในแบบงาย ๆ คือ
การตั้งคําถามกันลืม เพื่อกําหนดรหัสผานใหมในกรณีที่ลืมรหัสผาน
ซึ่งเมื่อเขาสูระบบไดแลวใหเลือกเมนู แกไขคําถามกันลืม และเลือก
จํานวนคําถาม และจําคําตอบไวเพื่อเปลี่ยนรหัสผาน
ข อ แนะนํ า สุ ด ท า ยคื อ สปข. ไม ส ามารถให ร หั ส ผ า นทาง
โทรศัพทได กรณีที่ลืมรหัสผาน และลืมคําถามที่ตั้งไว นักศึกษาตอง
ติดตอดวยตัวเอง เทานั้น นะครับ
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 สายปานทีเ่ ขมแข็งในงานบริการทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลาํ ปาง !
สนท. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แลกเปลี่ ย น…
เรี ย นรู  : งานบริ ก ารทางการศึ ก ษากั บ ศู น ย ลํ า ปาง
เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
และรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง สานสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคลากร สนท. กับศูนยลําปาง
นับเปนการสานตอนโยบายโครงการ “ขอมุมมองสะทอน
ความคิด สํานักทะเบียนในสายตาคุณ” ทีเ่ คยประสบความ
สําเร็จมาแลวในการออกไปเยีย่ มคณะตางๆ ซึง่ ในครัง้ นีจ้ ะ
เพิ่มความเขมคนในเรื่องของเนื้อหาสาระ ทิศทางในการ
ประสานงาน โดยมีประเด็นทีแ่ ลกเปลีย่ น...เรียนรู ดังนี้
1. การขอใบรับรองทางการศึกษาสําหรับ ศูนยลําปาง
2. การเตรี ย มความพร อ มฐานข อ มู ล จดทะเบี ย น
online ในหัวขอ
- การเตรียมความพรอมในระบบ
- การจดทะเบียนเหมาจายปการศึกษา พ.ศ. 2555
3. การจัดตารางสอนกับการกําหนดวันสอบไล
4. การจัดหองบรรยาย

โดยในการระดมสมองครัง้ นี้ เปนการนําประเด็นตาง ๆ
มาพูดถึงแนวทางการปฏิบัติใน
ปจจุบัน วามีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติ
อยางไร ทั้งในสวนของ สนท. และศูนยลําปาง รวมทั้งสวน
ที่ตองมีการประสานงานรวมกัน จากนั้นนํารายละเอียดมา
วิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป
ประเด็ น ทั้ ง หมดในการสั ม มนา ล ว นเป น งานที่
เกี่ยวของกับการบริการทางการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชน ต  อ นั ก ศึ ก ษา ผู  รั บ บริ ก ารกลุ  ม ใหญ ที่ สุ ด ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพในการ
ใหบริการ สุดทายยังสามารถพัฒนาเปนองคความรูใหกับ
ผูปฏิบัติงานไดอีกดวย นี่เปนผลจาก สายปานที่เขมแข็ง
ในงานบริการทางการศึกษา ของ มธ.
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ั เกียรตินยิ ม และ ทุนภูมพ
ิ ล!
 การพัฒนาการตรวจสอบการไดรบ
ตามที่เคยไดนําเสนอขั้นตอนการการตรวจสอบผูไดรับเกียรตินิยมและการทุนภูมิพล ในจดหมายขาวฉบับ
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ตามลําดับ มาในครั้งนี้ นําเสนอการพัฒนา เรื่องการตรวจ
สอบการไดรับเกียรตินิยมและรางวัลทุนภูมิพล เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได และที่สําคัญความผิด
พลาดตองเปนศูนย (O) โดยไดเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (Internal-Audit) ดังตอไปนี้
การตรวจสอบการไดรับเกียรตินิยม
รูปแบบใหม
รูปแบบเดิม
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะ นั้น ๆ (ซึ่งตอมาจะเรียกวา ขอ 1-2 ใชขั้นตอนเดิม
ผูรับการตรวจสอบ)ตรวจสอบการจบการศึกษาตาม 3. ขั้นตอนการจรวจติดตามภายใน (Internal-Audit) โดย
เงือ่ นไขของหลักสูตร
ผู  ต รวจสอบ ตรวจและคํ า นวณเป น รอบที่ 2 ตาม
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะนั้น ๆ คัดเลือกนักศึกษาที่
คุณสมบัติเกียรตินิยม ตามขั้นตอน ขอ 2 และยืนยัน
มีคาระดับเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไปมาคิด คํานวณ ตาม
ลงแบบฟอรม ตัวชีว้ ดั รอยละความถูกตองของการบันทึก
คุ ณ สมบั ติ เกี ย รติ นิ ย ม ตามข อ บั ง คั บ มธ. ระดั บ
เกียรตินิยม (Internal-Audit) ของภาคการศึกษา ป
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 ฉบับแกไข ขอ 22
การศึกษา รุนที่เวียนสภามหาวิทยาลัย หากพบขอ
ผิดพลาดไมตรงกัน บอกสาเหตุของความไมถูกตอง
3. เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบคณะ นัน้ ๆ สงรายชือ่ เสนอขอนุมตั ิ
และการแกไข สงกลับผูรับการตรวจสอบ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
4. ผูรับการตรวจสอบ แกไขใหถูกตอง พรอมตรวจทาน
กอนเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
สนท. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดคุณภาพตามหนึ่งในกลยุทธ ของ สนท. คือ ความถูกตอง แมนยํา
(Accuracy) ของการบันทึกเกียรตินิยม สําหรับการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบผูไดรับรางวัลทุนภูมิพล ติดตามไดใน
ฉบับตอไปครับ

แบบฟอรม ตัวชี้วัดรอยละความถูกตอง

สนับสนุนขอมูลโดย นางดวงรัตน เอนกเวียง เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล นางผกาพันธ โสดามุข นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
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 การขอรับ Account การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

ผานทางอินเตอรเน็ต !

สถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา ไดพฒ
ั นาระบบการขอรับ Account การเขาระบบเครือขาย มธ.
ผานทางอินเตอรเน็ต ภายใต แนวทาง One Single Sign-On คือ Account เดียวเขาใชงานไดทกุ ระบบ เพือ่ ความสะดวกกับ
ผูใชบริการมากขึน้ ซึง่ Account ดังกลาว สามารถใชเปนกุญแจในการเขาสูร ะบบบริการทางการศึกษา ของ สนท. ดวยเชนกัน
สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 ทุกระดับ สามารถขอรับ Account (Username & Password) ไดผานทาง
อิน เตอรเน็ต ซึ่ง Account ชุดนี้นักศึกษาจะใช ในการเขาระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ในการทํากิจกรรมทาง
การศึกษา เชน การเขาไปกรอกขอมูลประวัติสวนตัวของนักศึกษา การจดทะเบียนฯ การดูผลการศึกษา และการ
ดูตารางสอน-ตารางสอบ เปนตน นอกจากนี้ยังเปน Account สําหรับเขาใชอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยอีกดวย
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 สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง
หลังจากใชเวลาเดินทางจาก มธ. ศูนยรังสิต ถึง มธ. ศูนยลําปาง กวา 10 ชั่วโมง ก็รูสึกหาย
เหนือ่ ยและอมยิม้ เมือ่ ไดเห็นภาพแรกทีท่ างศูนยลาํ ปาง เครือขายทีถ่ งึ แมจะอยูไ กล แตใจเดียวกัน ทําปาย
ตอนรับผูบริหารและเจาที่ สนท. ของเราดวยความตั้งใจ และสวยงามสรางความประทับใจใหกับพี่นอง
ชาว สนท. ทุกคน ผมจึงอดไมไดทจี่ ะเก็บภาพมาฝากกัน ในสวนของบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
อาจดูไมตางจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทั่ว ๆ ไป แตแฝงไปดวยเนื้อหาสาระ การแลกเปลี่ยน เรียนรู
ในการปฏิบัติงาน และ ทําความเขาใจซึ่งกันในการประสานงาน เพื่อการพัฒนาขั้นตอน และกระบวนการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดของของผูใชบริการ
และเปนเหมือนวัฒนธรรมรวม ของ สนท. กับเครือขายของเรา หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
รับประทานอาหารรวมกัน จะมีกิจกรรมสรางสรรคสัมพันธ ในการรวมกันเปาเคกวันเกิดใหกับพี่นอง
สนท. และ ศูนยลําปาง ที่เกิดเดือนเมษายน เพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหกับเครือขายทุกคน
เครือขายการบริการทางการศึกษา ไมสามารถสรางไดภายในวันเดียว แตเราเริ่มสรางเริ่มสานจาก
วันตอวัน เดือนตอเดือนเรื่อยจนปตอป เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ในการขอรับ Account ทางอินเตอรเน็ตมีขั้นตอนดังนี้
1. เขา www.tu.ac.th หัวขอ บริการผานเว็บไซต / เปลี่ยน
Password หรือ พิมพ URL http://account.ad.tu.ac.th/Login.
aspx หรือ http://203.131.222.84
2. คลิกที่ รับแอคเคานนักศึกษาและ กรอกขอมูลใหครบถวน
3. หนาจอจะแสดงชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีผูใช และรหัสผาน ให
นักศึกษาเก็บขอมูลรหัสผานไวเปนความลับ
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ รหั ส ผ า นได เ พี ย ง 1 ครั้ ง เท า นั้ น หาก
นักศึกษาลืมรหัสผานใหติดตอเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร
สถาบันประมวลขอมูล
• หอง 2035-2040 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร
(SC) มธ. ศูนยรังสิต โทร.02-564-4440-79 ตอ 5003, 5004

• หอง 713 และ 715 ชั้น 7 อาคารปยชาติ มธ. ศูนยรังสิต
โทร. 02-926-9999 ตอ 7516
อยางไรก็ดี สปข. ไดแนะนําการดูแลรหัสผานในแบบงาย ๆ คือ
การตั้งคําถามกันลืม เพื่อกําหนดรหัสผานใหมในกรณีที่ลืมรหัสผาน
ซึ่งเมื่อเขาสูระบบไดแลวใหเลือกเมนู แกไขคําถามกันลืม และเลือก
จํานวนคําถาม และจําคําตอบไวเพื่อเปลี่ยนรหัสผาน
ข อ แนะนํ า สุ ด ท า ยคื อ สปข. ไม ส ามารถให ร หั ส ผ า นทาง
โทรศัพทได กรณีที่ลืมรหัสผาน และลืมคําถามที่ตั้งไว นักศึกษาตอง
ติดตอดวยตัวเอง เทานั้น นะครับ
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 สายปานทีเ่ ขมแข็งในงานบริการทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลาํ ปาง !
สนท. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แลกเปลี่ ย น…
เรี ย นรู  : งานบริ ก ารทางการศึ ก ษากั บ ศู น ย ลํ า ปาง
เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
และรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง สานสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคลากร สนท. กับศูนยลําปาง
นับเปนการสานตอนโยบายโครงการ “ขอมุมมองสะทอน
ความคิด สํานักทะเบียนในสายตาคุณ” ทีเ่ คยประสบความ
สําเร็จมาแลวในการออกไปเยีย่ มคณะตางๆ ซึง่ ในครัง้ นีจ้ ะ
เพิ่มความเขมคนในเรื่องของเนื้อหาสาระ ทิศทางในการ
ประสานงาน โดยมีประเด็นทีแ่ ลกเปลีย่ น...เรียนรู ดังนี้
1. การขอใบรับรองทางการศึกษาสําหรับ ศูนยลําปาง
2. การเตรี ย มความพร อ มฐานข อ มู ล จดทะเบี ย น
online ในหัวขอ
- การเตรียมความพรอมในระบบ
- การจดทะเบียนเหมาจายปการศึกษา พ.ศ. 2555
3. การจัดตารางสอนกับการกําหนดวันสอบไล
4. การจัดหองบรรยาย

โดยในการระดมสมองครัง้ นี้ เปนการนําประเด็นตาง ๆ
มาพูดถึงแนวทางการปฏิบัติใน
ปจจุบัน วามีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติ
อยางไร ทั้งในสวนของ สนท. และศูนยลําปาง รวมทั้งสวน
ที่ตองมีการประสานงานรวมกัน จากนั้นนํารายละเอียดมา
วิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป
ประเด็ น ทั้ ง หมดในการสั ม มนา ล ว นเป น งานที่
เกี่ยวของกับการบริการทางการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชน ต  อ นั ก ศึ ก ษา ผู  รั บ บริ ก ารกลุ  ม ใหญ ที่ สุ ด ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพในการ
ใหบริการ สุดทายยังสามารถพัฒนาเปนองคความรูใหกับ
ผูปฏิบัติงานไดอีกดวย นี่เปนผลจาก สายปานที่เขมแข็ง
ในงานบริการทางการศึกษา ของ มธ.
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ั เกียรตินยิ ม และ ทุนภูมพ
ิ ล!
 การพัฒนาการตรวจสอบการไดรบ
ตามที่เคยไดนําเสนอขั้นตอนการการตรวจสอบผูไดรับเกียรตินิยมและการทุนภูมิพล ในจดหมายขาวฉบับ
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ตามลําดับ มาในครั้งนี้ นําเสนอการพัฒนา เรื่องการตรวจ
สอบการไดรับเกียรตินิยมและรางวัลทุนภูมิพล เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได และที่สําคัญความผิด
พลาดตองเปนศูนย (O) โดยไดเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (Internal-Audit) ดังตอไปนี้
การตรวจสอบการไดรับเกียรตินิยม
รูปแบบใหม
รูปแบบเดิม
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะ นั้น ๆ (ซึ่งตอมาจะเรียกวา ขอ 1-2 ใชขั้นตอนเดิม
ผูรับการตรวจสอบ)ตรวจสอบการจบการศึกษาตาม 3. ขั้นตอนการจรวจติดตามภายใน (Internal-Audit) โดย
เงือ่ นไขของหลักสูตร
ผู  ต รวจสอบ ตรวจและคํ า นวณเป น รอบที่ 2 ตาม
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะนั้น ๆ คัดเลือกนักศึกษาที่
คุณสมบัติเกียรตินิยม ตามขั้นตอน ขอ 2 และยืนยัน
มีคาระดับเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไปมาคิด คํานวณ ตาม
ลงแบบฟอรม ตัวชีว้ ดั รอยละความถูกตองของการบันทึก
คุ ณ สมบั ติ เกี ย รติ นิ ย ม ตามข อ บั ง คั บ มธ. ระดั บ
เกียรตินิยม (Internal-Audit) ของภาคการศึกษา ป
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 ฉบับแกไข ขอ 22
การศึกษา รุนที่เวียนสภามหาวิทยาลัย หากพบขอ
ผิดพลาดไมตรงกัน บอกสาเหตุของความไมถูกตอง
3. เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบคณะ นัน้ ๆ สงรายชือ่ เสนอขอนุมตั ิ
และการแกไข สงกลับผูรับการตรวจสอบ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
4. ผูรับการตรวจสอบ แกไขใหถูกตอง พรอมตรวจทาน
กอนเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
สนท. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดคุณภาพตามหนึ่งในกลยุทธ ของ สนท. คือ ความถูกตอง แมนยํา
(Accuracy) ของการบันทึกเกียรตินิยม สําหรับการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบผูไดรับรางวัลทุนภูมิพล ติดตามไดใน
ฉบับตอไปครับ

แบบฟอรม ตัวชี้วัดรอยละความถูกตอง

สนับสนุนขอมูลโดย นางดวงรัตน เอนกเวียง เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล นางผกาพันธ โสดามุข นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
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 การขอรับ Account การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

ผานทางอินเตอรเน็ต !

สถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา ไดพฒ
ั นาระบบการขอรับ Account การเขาระบบเครือขาย มธ.
ผานทางอินเตอรเน็ต ภายใต แนวทาง One Single Sign-On คือ Account เดียวเขาใชงานไดทกุ ระบบ เพือ่ ความสะดวกกับ
ผูใชบริการมากขึน้ ซึง่ Account ดังกลาว สามารถใชเปนกุญแจในการเขาสูร ะบบบริการทางการศึกษา ของ สนท. ดวยเชนกัน
สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 ทุกระดับ สามารถขอรับ Account (Username & Password) ไดผานทาง
อิน เตอรเน็ต ซึ่ง Account ชุดนี้นักศึกษาจะใช ในการเขาระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ในการทํากิจกรรมทาง
การศึกษา เชน การเขาไปกรอกขอมูลประวัติสวนตัวของนักศึกษา การจดทะเบียนฯ การดูผลการศึกษา และการ
ดูตารางสอน-ตารางสอบ เปนตน นอกจากนี้ยังเปน Account สําหรับเขาใชอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยอีกดวย
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 สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง
หลังจากใชเวลาเดินทางจาก มธ. ศูนยรังสิต ถึง มธ. ศูนยลําปาง กวา 10 ชั่วโมง ก็รูสึกหาย
เหนือ่ ยและอมยิม้ เมือ่ ไดเห็นภาพแรกทีท่ างศูนยลาํ ปาง เครือขายทีถ่ งึ แมจะอยูไ กล แตใจเดียวกัน ทําปาย
ตอนรับผูบริหารและเจาที่ สนท. ของเราดวยความตั้งใจ และสวยงามสรางความประทับใจใหกับพี่นอง
ชาว สนท. ทุกคน ผมจึงอดไมไดทจี่ ะเก็บภาพมาฝากกัน ในสวนของบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
อาจดูไมตางจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทั่ว ๆ ไป แตแฝงไปดวยเนื้อหาสาระ การแลกเปลี่ยน เรียนรู
ในการปฏิบัติงาน และ ทําความเขาใจซึ่งกันในการประสานงาน เพื่อการพัฒนาขั้นตอน และกระบวนการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดของของผูใชบริการ
และเปนเหมือนวัฒนธรรมรวม ของ สนท. กับเครือขายของเรา หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
รับประทานอาหารรวมกัน จะมีกิจกรรมสรางสรรคสัมพันธ ในการรวมกันเปาเคกวันเกิดใหกับพี่นอง
สนท. และ ศูนยลําปาง ที่เกิดเดือนเมษายน เพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหกับเครือขายทุกคน
เครือขายการบริการทางการศึกษา ไมสามารถสรางไดภายในวันเดียว แตเราเริ่มสรางเริ่มสานจาก
วันตอวัน เดือนตอเดือนเรื่อยจนปตอป เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ในการขอรับ Account ทางอินเตอรเน็ตมีขั้นตอนดังนี้
1. เขา www.tu.ac.th หัวขอ บริการผานเว็บไซต / เปลี่ยน
Password หรือ พิมพ URL http://account.ad.tu.ac.th/Login.
aspx หรือ http://203.131.222.84
2. คลิกที่ รับแอคเคานนักศึกษาและ กรอกขอมูลใหครบถวน
3. หนาจอจะแสดงชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีผูใช และรหัสผาน ให
นักศึกษาเก็บขอมูลรหัสผานไวเปนความลับ
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ รหั ส ผ า นได เ พี ย ง 1 ครั้ ง เท า นั้ น หาก
นักศึกษาลืมรหัสผานใหติดตอเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร
สถาบันประมวลขอมูล
• หอง 2035-2040 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร
(SC) มธ. ศูนยรังสิต โทร.02-564-4440-79 ตอ 5003, 5004

• หอง 713 และ 715 ชั้น 7 อาคารปยชาติ มธ. ศูนยรังสิต
โทร. 02-926-9999 ตอ 7516
อยางไรก็ดี สปข. ไดแนะนําการดูแลรหัสผานในแบบงาย ๆ คือ
การตั้งคําถามกันลืม เพื่อกําหนดรหัสผานใหมในกรณีที่ลืมรหัสผาน
ซึ่งเมื่อเขาสูระบบไดแลวใหเลือกเมนู แกไขคําถามกันลืม และเลือก
จํานวนคําถาม และจําคําตอบไวเพื่อเปลี่ยนรหัสผาน
ข อ แนะนํ า สุ ด ท า ยคื อ สปข. ไม ส ามารถให ร หั ส ผ า นทาง
โทรศัพทได กรณีที่ลืมรหัสผาน และลืมคําถามที่ตั้งไว นักศึกษาตอง
ติดตอดวยตัวเอง เทานั้น นะครับ
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 สายปานทีเ่ ขมแข็งในงานบริการทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลาํ ปาง !
สนท. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แลกเปลี่ ย น…
เรี ย นรู  : งานบริ ก ารทางการศึ ก ษากั บ ศู น ย ลํ า ปาง
เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
และรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง สานสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคลากร สนท. กับศูนยลําปาง
นับเปนการสานตอนโยบายโครงการ “ขอมุมมองสะทอน
ความคิด สํานักทะเบียนในสายตาคุณ” ทีเ่ คยประสบความ
สําเร็จมาแลวในการออกไปเยีย่ มคณะตางๆ ซึง่ ในครัง้ นีจ้ ะ
เพิ่มความเขมคนในเรื่องของเนื้อหาสาระ ทิศทางในการ
ประสานงาน โดยมีประเด็นทีแ่ ลกเปลีย่ น...เรียนรู ดังนี้
1. การขอใบรับรองทางการศึกษาสําหรับ ศูนยลําปาง
2. การเตรี ย มความพร อ มฐานข อ มู ล จดทะเบี ย น
online ในหัวขอ
- การเตรียมความพรอมในระบบ
- การจดทะเบียนเหมาจายปการศึกษา พ.ศ. 2555
3. การจัดตารางสอนกับการกําหนดวันสอบไล
4. การจัดหองบรรยาย

โดยในการระดมสมองครัง้ นี้ เปนการนําประเด็นตาง ๆ
มาพูดถึงแนวทางการปฏิบัติใน
ปจจุบัน วามีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติ
อยางไร ทั้งในสวนของ สนท. และศูนยลําปาง รวมทั้งสวน
ที่ตองมีการประสานงานรวมกัน จากนั้นนํารายละเอียดมา
วิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป
ประเด็ น ทั้ ง หมดในการสั ม มนา ล ว นเป น งานที่
เกี่ยวของกับการบริการทางการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชน ต  อ นั ก ศึ ก ษา ผู  รั บ บริ ก ารกลุ  ม ใหญ ที่ สุ ด ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพในการ
ใหบริการ สุดทายยังสามารถพัฒนาเปนองคความรูใหกับ
ผูปฏิบัติงานไดอีกดวย นี่เปนผลจาก สายปานที่เขมแข็ง
ในงานบริการทางการศึกษา ของ มธ.
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ั เกียรตินยิ ม และ ทุนภูมพ
ิ ล!
 การพัฒนาการตรวจสอบการไดรบ
ตามที่เคยไดนําเสนอขั้นตอนการการตรวจสอบผูไดรับเกียรตินิยมและการทุนภูมิพล ในจดหมายขาวฉบับ
เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ตามลําดับ มาในครั้งนี้ นําเสนอการพัฒนา เรื่องการตรวจ
สอบการไดรับเกียรตินิยมและรางวัลทุนภูมิพล เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได และที่สําคัญความผิด
พลาดตองเปนศูนย (O) โดยไดเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (Internal-Audit) ดังตอไปนี้
การตรวจสอบการไดรับเกียรตินิยม
รูปแบบใหม
รูปแบบเดิม
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะ นั้น ๆ (ซึ่งตอมาจะเรียกวา ขอ 1-2 ใชขั้นตอนเดิม
ผูรับการตรวจสอบ)ตรวจสอบการจบการศึกษาตาม 3. ขั้นตอนการจรวจติดตามภายใน (Internal-Audit) โดย
เงือ่ นไขของหลักสูตร
ผู  ต รวจสอบ ตรวจและคํ า นวณเป น รอบที่ 2 ตาม
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคณะนั้น ๆ คัดเลือกนักศึกษาที่
คุณสมบัติเกียรตินิยม ตามขั้นตอน ขอ 2 และยืนยัน
มีคาระดับเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไปมาคิด คํานวณ ตาม
ลงแบบฟอรม ตัวชีว้ ดั รอยละความถูกตองของการบันทึก
คุ ณ สมบั ติ เกี ย รติ นิ ย ม ตามข อ บั ง คั บ มธ. ระดั บ
เกียรตินิยม (Internal-Audit) ของภาคการศึกษา ป
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 ฉบับแกไข ขอ 22
การศึกษา รุนที่เวียนสภามหาวิทยาลัย หากพบขอ
ผิดพลาดไมตรงกัน บอกสาเหตุของความไมถูกตอง
3. เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบคณะ นัน้ ๆ สงรายชือ่ เสนอขอนุมตั ิ
และการแกไข สงกลับผูรับการตรวจสอบ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
4. ผูรับการตรวจสอบ แกไขใหถูกตอง พรอมตรวจทาน
กอนเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
สนท. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดคุณภาพตามหนึ่งในกลยุทธ ของ สนท. คือ ความถูกตอง แมนยํา
(Accuracy) ของการบันทึกเกียรตินิยม สําหรับการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบผูไดรับรางวัลทุนภูมิพล ติดตามไดใน
ฉบับตอไปครับ

แบบฟอรม ตัวชี้วัดรอยละความถูกตอง

สนับสนุนขอมูลโดย นางดวงรัตน เอนกเวียง เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล นางผกาพันธ โสดามุข นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
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 การขอรับ Account การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

ผานทางอินเตอรเน็ต !

สถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา ไดพฒ
ั นาระบบการขอรับ Account การเขาระบบเครือขาย มธ.
ผานทางอินเตอรเน็ต ภายใต แนวทาง One Single Sign-On คือ Account เดียวเขาใชงานไดทกุ ระบบ เพือ่ ความสะดวกกับ
ผูใชบริการมากขึน้ ซึง่ Account ดังกลาว สามารถใชเปนกุญแจในการเขาสูร ะบบบริการทางการศึกษา ของ สนท. ดวยเชนกัน
สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 ทุกระดับ สามารถขอรับ Account (Username & Password) ไดผานทาง
อิน เตอรเน็ต ซึ่ง Account ชุดนี้นักศึกษาจะใช ในการเขาระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ในการทํากิจกรรมทาง
การศึกษา เชน การเขาไปกรอกขอมูลประวัติสวนตัวของนักศึกษา การจดทะเบียนฯ การดูผลการศึกษา และการ
ดูตารางสอน-ตารางสอบ เปนตน นอกจากนี้ยังเปน Account สําหรับเขาใชอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยอีกดวย
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 สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง
หลังจากใชเวลาเดินทางจาก มธ. ศูนยรังสิต ถึง มธ. ศูนยลําปาง กวา 10 ชั่วโมง ก็รูสึกหาย
เหนือ่ ยและอมยิม้ เมือ่ ไดเห็นภาพแรกทีท่ างศูนยลาํ ปาง เครือขายทีถ่ งึ แมจะอยูไ กล แตใจเดียวกัน ทําปาย
ตอนรับผูบริหารและเจาที่ สนท. ของเราดวยความตั้งใจ และสวยงามสรางความประทับใจใหกับพี่นอง
ชาว สนท. ทุกคน ผมจึงอดไมไดทจี่ ะเก็บภาพมาฝากกัน ในสวนของบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
อาจดูไมตางจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทั่ว ๆ ไป แตแฝงไปดวยเนื้อหาสาระ การแลกเปลี่ยน เรียนรู
ในการปฏิบัติงาน และ ทําความเขาใจซึ่งกันในการประสานงาน เพื่อการพัฒนาขั้นตอน และกระบวนการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดของของผูใชบริการ
และเปนเหมือนวัฒนธรรมรวม ของ สนท. กับเครือขายของเรา หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
รับประทานอาหารรวมกัน จะมีกิจกรรมสรางสรรคสัมพันธ ในการรวมกันเปาเคกวันเกิดใหกับพี่นอง
สนท. และ ศูนยลําปาง ที่เกิดเดือนเมษายน เพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหกับเครือขายทุกคน
เครือขายการบริการทางการศึกษา ไมสามารถสรางไดภายในวันเดียว แตเราเริ่มสรางเริ่มสานจาก
วันตอวัน เดือนตอเดือนเรื่อยจนปตอป เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ในการขอรับ Account ทางอินเตอรเน็ตมีขั้นตอนดังนี้
1. เขา www.tu.ac.th หัวขอ บริการผานเว็บไซต / เปลี่ยน
Password หรือ พิมพ URL http://account.ad.tu.ac.th/Login.
aspx หรือ http://203.131.222.84
2. คลิกที่ รับแอคเคานนักศึกษาและ กรอกขอมูลใหครบถวน
3. หนาจอจะแสดงชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีผูใช และรหัสผาน ให
นักศึกษาเก็บขอมูลรหัสผานไวเปนความลับ
นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ รหั ส ผ า นได เ พี ย ง 1 ครั้ ง เท า นั้ น หาก
นักศึกษาลืมรหัสผานใหติดตอเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร
สถาบันประมวลขอมูล
• หอง 2035-2040 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร
(SC) มธ. ศูนยรังสิต โทร.02-564-4440-79 ตอ 5003, 5004

• หอง 713 และ 715 ชั้น 7 อาคารปยชาติ มธ. ศูนยรังสิต
โทร. 02-926-9999 ตอ 7516
อยางไรก็ดี สปข. ไดแนะนําการดูแลรหัสผานในแบบงาย ๆ คือ
การตั้งคําถามกันลืม เพื่อกําหนดรหัสผานใหมในกรณีที่ลืมรหัสผาน
ซึ่งเมื่อเขาสูระบบไดแลวใหเลือกเมนู แกไขคําถามกันลืม และเลือก
จํานวนคําถาม และจําคําตอบไวเพื่อเปลี่ยนรหัสผาน
ข อ แนะนํ า สุ ด ท า ยคื อ สปข. ไม ส ามารถให ร หั ส ผ า นทาง
โทรศัพทได กรณีที่ลืมรหัสผาน และลืมคําถามที่ตั้งไว นักศึกษาตอง
ติดตอดวยตัวเอง เทานั้น นะครับ
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วันที่ 19 เมษายน 2555 สนท. เลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจํา สนท. ในกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 50 เดือนพฤษภาคม 2555
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วันที่ 20 เมษายน 2555 สนท. บุกเยี่ยม มธ. ศูนยลําปาง
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน...เรียนรู :
งานบริหารทางการศึกษา

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

11

14

Talk

วันที่ 24 เมษายน 2555 สนท. จัดอบรมอาจารยและ
เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
การสงผลการศึกษาออนไลน ผานระบบของ สนท.

of the "TU"

15

17

1 พฤษภาคม 2555 สนท. เขารวมฟงบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทําไมตองใสใจอาเซียน โดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับนี้ ขอเปดดวยอัตลักษณความเปนธรรมศาสตร ทีเ่ พือ่ นใหม
มธ. 55 ทุกคน ขอใหภมู ใิ จและตระหนักในความเปนธรรมศาสตร พีแ่ มงปอจึงขอเอาใจเพือ่ นใหม 55 ทุก
คน กับคําถามยอดฮิตประจําเดือน กันเลยครับ

สวัสดีครับ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม มธ. ทุกคนนะครับ ที่สามารถกาวเขาสูรั้วเหลือง
แดงไดสําเร็จ Dragonfly ขอบอกเลยวา นี่เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในเสนทางการศึกษา เพื่อนําความรูและ
ประสบการณตาง ๆ นําไปใชในชีวิตการทํางานและชีวิตจริงใหมากที่สุด

Outside » ฉบับนี้ นอกจากเรื่อ งของนั ก ศึ ก ษาใหม แ ล ว ขอยก
ใหเปน ฉบับ ของ มธ. ศูนยลําปาง ฟเวอรไปเลย ในการไปเยี่ยมเยียน
ของ สนท. ครั้งนี้ ชาว มธ. ศูนยลําปางตอนรับเปนอยางดีทุก ๆ คน
เลยครับ แตขอขอบคุณเปนพิเศษ สําหรับ คุณจารุวัณณี บุญญานุสิทธิ์
หัวหนาหมวดทะเบียนนักศึกษา และหมวดบริการการศึกษา มธ. ศูนยลําปาง ที่เปนผูประสานงานกับ
สนท. ใหงานนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนการสรางเครือขายที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

» นองถาม : ผมเพิง่ ขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ไปเมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 จะขอใบรับรองเปนนักศึกษาไดเมือ่ ไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : การขอใบรับรองเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม 55 สามารถเขียนใบคํารองขอเอกสาร ไดตั้งวันเปดเทอม
เปนตนไปคือ วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 ศูนยรังสิต ณ สํานักทะเบียนชั่วคราว ขางหอสมุดปวย ฝง ธ.กรุงไทยทาพระจันทร ณ
สํานักทะเบียนฯ อาคารเอนกประสงค ชั้น
» นองถาม : หนูเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 จดทะเบียนแบบเหมาจาย ไปแลวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ttจะขอรับใบเสร็จไดเมือ่ ไหร และทีไ่ หน คะ
» พี่แมงปอตอบ : ในการขอรับใบเสร็จ สําหรับนักศึกษาใหม 55 เมื่อจดทะเบียนเหมาจายออนไลน เรียบรอยแลว หลังจากนั้น
10 วัน สามารถเขาไปพิมพใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ไดทางระบบออนไลน www.reg.tu.ac.th เขาสูระบบ เชนเดียวกับการ
จดทะเบียนฯ ครับ
นับจากนี้ เพื่อนใหม 55 ขอใหติดตามปฏิทินกิจรรมทางการศึกษา ทางเว็บไซต สนท. www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษา
ปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา พรอมทั้งขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดจากเว็บไซต สนท. หรือ ทาง http://www.facebook.com/Registrar.TU
ขอขอบคุณขอมูลจาก ฝายทะเบียนประวัติฯ และฝายทะเบียนและประมวลผล 1-2

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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Next »

Inside » ชวงหลายเดือนที่ผานมา สนท. ของเราเริ่มปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ไดปรกติเกือบ
ทั้งหมด อาจมีขอจํากัดทางกายภาพอยูบาง ที่ยังไมสําเร็จเสร็จสิ้น อยางไรก็ดี สนท. ไดตั้งคณะ
กรรมการอํานวยการและประสานงานการปรับปรุงอาคาร สนท. โดยมีนางดวงรัตน เอนกเวียง
เปนประธาน ซึ่งทานเปนอีกหนึ่งบุคคลที่เสียสละ และทุมเท แรงกาย แรงใจ อยางเต็มที่ ในการ
ประสานงาน รวมทั้งปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งภาระงานในดานบริการการศึกษา และการบริหาร
จัดการของ สนท. ตองขอชื่นชมในบทบาทของปาดวงของพวกเรา ที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพพรอมทั้งมอบความรักและความจริงใจใหกับ สนท.

คงไมตองมีคําบรรยายใตภาพใดๆ แลวใชมั้ยคะ?...
เปนภาพที่ไดมาจาก Facebook แชรตอกันมาเรื่อยๆ จนไมทราบ
แหลงที่มาที่แนชัด แตถึงอยางไรก็ตองขอบคุณที่ “แบงปน” เรื่องดีดีเชนนี้...
ขอบคุณมากคะ
ฉบั บ นี้ อ ย า งที่ ผู  ช  ว ยแมงปอเค า ว า ไว อ ย า งอบอุ  น ทั้ ง หน า ข า ว
M-Modern และ S-Smile เรื่องของเครือขายงานทะเบียนทางการศึกษา
ซึ่งเรื่องนี้จะสําเร็จไมไดถาเราไม “แบงปน” กัน และในความเชื่อสวนตัวแลว
ก็คิดวานี่ละ คือ คําสําคัญ ที่จะกาวไปสูการจัดการความรูอยางยั่งยืน แตก็
ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนระบบดวยเชนกัน
ในเรื่องของการสรางกระบวนการจัดการความรูนั้น มีบทความทางวิชาการใหผูอานไดเลือกอานมากมาย ในสวนวิธีการ
ที่ดีที่สุดคงไมมีสูตรสําเร็จ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละองคกร ลองผิดลองถูกกันบาง แตสิ่งที่ขาดไมได คือการสรางบรรยากาศ
แหงการ “แบงปน” เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดซึมซับบรรยากาศ แหงการ “ให” สํานักทะเบียนฯ ก็ไมไดอาศัยหลักวิชาการ
อะไรมากนัก เราทํากันแบบลูกทุงๆ ดุมๆ ลุยกันไป แตเพียงแค..เราลุยกันอยางมีจุดหมาย
จากการไปพบปะพีน่ อ งทีล่ าํ ปาง ก็เปนจุดเริม่ ตน กาวแรกของทาน ผอ. อาจารย สมเกียรติ และตอไป คงถึงคิวที่ สํานักทะเบียนฯ
จะไปพบคณะตางๆ เพื่อไปรับฟงความคิดเห็น แมจะไมใชวิธีการแลกเปลี่ยน..เรียนรู ตามแบบ KM มากนัก แตก็นับวาเปน
จุดเริ่มตนของการทําความรูจัก นําประเด็น เพื่อไปสูการทํา KM ที่เขมขนกันตอไป
และในสวนของกาวตอไป เปนการจัด Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรูในประเด็นขอบังคับทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพราะสมาชิกถามถึงกันมามาก วาเมื่อไหรจะจัดอีก?.. ไมไดหายหรือยกเลิกไปไหน ขอใหทุกทานอดใจรอนะคะ เราขอ
เวลาฟนฟูอะไรหลายๆ อยาง ที่มันลอยไปพรอมกับนองนํ้าสักระยะ และมีขาวดีจะแจงใหทุกทานทราบคะ KM Blog ชองทาง
ที่เราใชในการแลกเปลี่ยนของชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษานั้น กลับมาแลว ซึ่งการกลับมาครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย โดยเพิ่มการเชื่อมตอกับการใชงานผานทาง Facebook ทําใหใชงานสะดวกมากขึ้น ลองเขาไป
ดูกันนะคะ ที่ http://km.reg.tu.ac.th/ ที่เดิมคะ
ส ว นก า วใหญ ใ นระดั บ ประเทศ จะมี ก ารจั ด งาน สั ม มนาเครื อ ข า ยงานทะเบี ย นและประมวลผลการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 7
โดยมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ เ ป น เจ า ภาพ ในวั น ที่ 24-26 ตุ ล าคม 2555 ณ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ติ ด ตามรายละเอี ย ดได ที่
http://www.facebook.com/regnetwork07 คะ
หากแคยอม “เปดใจ” พรอมที่จะ “ให” การ “แบงปน” ก็ยอมเกิดขึ้นแนนอน ทานผูอานเชื่ออยางที่ดิฉันเชื่อหรือไมคะ?...
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นักศึกษาใหม 55 ที่มีความประสงค
ขอรับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ภาค 1/55 สามารถ พ�มพใบเสร็จ
ไดทาง online ที่ www.reg.tu.ac.th / เขาสูระบบ หลังจาก
ชําระเง�นคาจดทะเบียนตัดจากบัญชี online แลว 10 วัน
วันที่ 24 ก.ค. 55 นักศึกษาผู ไมมาจดทะเบียนฯ
และไมลาพักภายในวันนี้จะถูกถอนชื่อ
วันที่ 30 ก.ค. - 6 ส.ค. 55 นักศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของผลจดทะเบียน
หากไมแจงแกไขในเวลาที่กําหนด จะถือวา
ผลจดทะเบียนถูกตอง

Modern

สายปานที่เขมแข็งในงานบร�การ
ทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลําปาง

Accuracy

การพัฒนาการตรวจสอบ
การไดรับเกียรตินิยม และ ทุนภูมิพล !

Smart

การขอ username & password
การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

Smile

สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง

Activity

May 2012

On

Reg_TU
9

1

4

วันที่ 19 เมษายน 2555 สนท. เลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจํา สนท. ในกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 50 เดือนพฤษภาคม 2555
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5

10

วันที่ 20 เมษายน 2555 สนท. บุกเยี่ยม มธ. ศูนยลําปาง
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน...เรียนรู :
งานบริหารทางการศึกษา

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

11

14

Talk

วันที่ 24 เมษายน 2555 สนท. จัดอบรมอาจารยและ
เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
การสงผลการศึกษาออนไลน ผานระบบของ สนท.

of the "TU"

15

17

1 พฤษภาคม 2555 สนท. เขารวมฟงบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทําไมตองใสใจอาเซียน โดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับนี้ ขอเปดดวยอัตลักษณความเปนธรรมศาสตร ทีเ่ พือ่ นใหม
มธ. 55 ทุกคน ขอใหภมู ใิ จและตระหนักในความเปนธรรมศาสตร พีแ่ มงปอจึงขอเอาใจเพือ่ นใหม 55 ทุก
คน กับคําถามยอดฮิตประจําเดือน กันเลยครับ

สวัสดีครับ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม มธ. ทุกคนนะครับ ที่สามารถกาวเขาสูรั้วเหลือง
แดงไดสําเร็จ Dragonfly ขอบอกเลยวา นี่เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในเสนทางการศึกษา เพื่อนําความรูและ
ประสบการณตาง ๆ นําไปใชในชีวิตการทํางานและชีวิตจริงใหมากที่สุด

Outside » ฉบับนี้ นอกจากเรื่อ งของนั ก ศึ ก ษาใหม แ ล ว ขอยก
ใหเปน ฉบับ ของ มธ. ศูนยลําปาง ฟเวอรไปเลย ในการไปเยี่ยมเยียน
ของ สนท. ครั้งนี้ ชาว มธ. ศูนยลําปางตอนรับเปนอยางดีทุก ๆ คน
เลยครับ แตขอขอบคุณเปนพิเศษ สําหรับ คุณจารุวัณณี บุญญานุสิทธิ์
หัวหนาหมวดทะเบียนนักศึกษา และหมวดบริการการศึกษา มธ. ศูนยลําปาง ที่เปนผูประสานงานกับ
สนท. ใหงานนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนการสรางเครือขายที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

» นองถาม : ผมเพิง่ ขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ไปเมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 จะขอใบรับรองเปนนักศึกษาไดเมือ่ ไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : การขอใบรับรองเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม 55 สามารถเขียนใบคํารองขอเอกสาร ไดตั้งวันเปดเทอม
เปนตนไปคือ วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 ศูนยรังสิต ณ สํานักทะเบียนชั่วคราว ขางหอสมุดปวย ฝง ธ.กรุงไทยทาพระจันทร ณ
สํานักทะเบียนฯ อาคารเอนกประสงค ชั้น
» นองถาม : หนูเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 จดทะเบียนแบบเหมาจาย ไปแลวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ttจะขอรับใบเสร็จไดเมือ่ ไหร และทีไ่ หน คะ
» พี่แมงปอตอบ : ในการขอรับใบเสร็จ สําหรับนักศึกษาใหม 55 เมื่อจดทะเบียนเหมาจายออนไลน เรียบรอยแลว หลังจากนั้น
10 วัน สามารถเขาไปพิมพใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ไดทางระบบออนไลน www.reg.tu.ac.th เขาสูระบบ เชนเดียวกับการ
จดทะเบียนฯ ครับ
นับจากนี้ เพื่อนใหม 55 ขอใหติดตามปฏิทินกิจรรมทางการศึกษา ทางเว็บไซต สนท. www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษา
ปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา พรอมทั้งขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดจากเว็บไซต สนท. หรือ ทาง http://www.facebook.com/Registrar.TU
ขอขอบคุณขอมูลจาก ฝายทะเบียนประวัติฯ และฝายทะเบียนและประมวลผล 1-2

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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Next »

Inside » ชวงหลายเดือนที่ผานมา สนท. ของเราเริ่มปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ไดปรกติเกือบ
ทั้งหมด อาจมีขอจํากัดทางกายภาพอยูบาง ที่ยังไมสําเร็จเสร็จสิ้น อยางไรก็ดี สนท. ไดตั้งคณะ
กรรมการอํานวยการและประสานงานการปรับปรุงอาคาร สนท. โดยมีนางดวงรัตน เอนกเวียง
เปนประธาน ซึ่งทานเปนอีกหนึ่งบุคคลที่เสียสละ และทุมเท แรงกาย แรงใจ อยางเต็มที่ ในการ
ประสานงาน รวมทั้งปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งภาระงานในดานบริการการศึกษา และการบริหาร
จัดการของ สนท. ตองขอชื่นชมในบทบาทของปาดวงของพวกเรา ที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพพรอมทั้งมอบความรักและความจริงใจใหกับ สนท.

คงไมตองมีคําบรรยายใตภาพใดๆ แลวใชมั้ยคะ?...
เปนภาพที่ไดมาจาก Facebook แชรตอกันมาเรื่อยๆ จนไมทราบ
แหลงที่มาที่แนชัด แตถึงอยางไรก็ตองขอบคุณที่ “แบงปน” เรื่องดีดีเชนนี้...
ขอบคุณมากคะ
ฉบั บ นี้ อ ย า งที่ ผู  ช  ว ยแมงปอเค า ว า ไว อ ย า งอบอุ  น ทั้ ง หน า ข า ว
M-Modern และ S-Smile เรื่องของเครือขายงานทะเบียนทางการศึกษา
ซึ่งเรื่องนี้จะสําเร็จไมไดถาเราไม “แบงปน” กัน และในความเชื่อสวนตัวแลว
ก็คิดวานี่ละ คือ คําสําคัญ ที่จะกาวไปสูการจัดการความรูอยางยั่งยืน แตก็
ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนระบบดวยเชนกัน
ในเรื่องของการสรางกระบวนการจัดการความรูนั้น มีบทความทางวิชาการใหผูอานไดเลือกอานมากมาย ในสวนวิธีการ
ที่ดีที่สุดคงไมมีสูตรสําเร็จ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละองคกร ลองผิดลองถูกกันบาง แตสิ่งที่ขาดไมได คือการสรางบรรยากาศ
แหงการ “แบงปน” เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดซึมซับบรรยากาศ แหงการ “ให” สํานักทะเบียนฯ ก็ไมไดอาศัยหลักวิชาการ
อะไรมากนัก เราทํากันแบบลูกทุงๆ ดุมๆ ลุยกันไป แตเพียงแค..เราลุยกันอยางมีจุดหมาย
จากการไปพบปะพีน่ อ งทีล่ าํ ปาง ก็เปนจุดเริม่ ตน กาวแรกของทาน ผอ. อาจารย สมเกียรติ และตอไป คงถึงคิวที่ สํานักทะเบียนฯ
จะไปพบคณะตางๆ เพื่อไปรับฟงความคิดเห็น แมจะไมใชวิธีการแลกเปลี่ยน..เรียนรู ตามแบบ KM มากนัก แตก็นับวาเปน
จุดเริ่มตนของการทําความรูจัก นําประเด็น เพื่อไปสูการทํา KM ที่เขมขนกันตอไป
และในสวนของกาวตอไป เปนการจัด Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรูในประเด็นขอบังคับทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพราะสมาชิกถามถึงกันมามาก วาเมื่อไหรจะจัดอีก?.. ไมไดหายหรือยกเลิกไปไหน ขอใหทุกทานอดใจรอนะคะ เราขอ
เวลาฟนฟูอะไรหลายๆ อยาง ที่มันลอยไปพรอมกับนองนํ้าสักระยะ และมีขาวดีจะแจงใหทุกทานทราบคะ KM Blog ชองทาง
ที่เราใชในการแลกเปลี่ยนของชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษานั้น กลับมาแลว ซึ่งการกลับมาครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย โดยเพิ่มการเชื่อมตอกับการใชงานผานทาง Facebook ทําใหใชงานสะดวกมากขึ้น ลองเขาไป
ดูกันนะคะ ที่ http://km.reg.tu.ac.th/ ที่เดิมคะ
ส ว นก า วใหญ ใ นระดั บ ประเทศ จะมี ก ารจั ด งาน สั ม มนาเครื อ ข า ยงานทะเบี ย นและประมวลผลการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 7
โดยมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ เ ป น เจ า ภาพ ในวั น ที่ 24-26 ตุ ล าคม 2555 ณ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ติ ด ตามรายละเอี ย ดได ที่
http://www.facebook.com/regnetwork07 คะ
หากแคยอม “เปดใจ” พรอมที่จะ “ให” การ “แบงปน” ก็ยอมเกิดขึ้นแนนอน ทานผูอานเชื่ออยางที่ดิฉันเชื่อหรือไมคะ?...
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นักศึกษาใหม 55 ที่มีความประสงค
ขอรับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ภาค 1/55 สามารถ พ�มพใบเสร็จ
ไดทาง online ที่ www.reg.tu.ac.th / เขาสูระบบ หลังจาก
ชําระเง�นคาจดทะเบียนตัดจากบัญชี online แลว 10 วัน
วันที่ 24 ก.ค. 55 นักศึกษาผู ไมมาจดทะเบียนฯ
และไมลาพักภายในวันนี้จะถูกถอนชื่อ
วันที่ 30 ก.ค. - 6 ส.ค. 55 นักศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของผลจดทะเบียน
หากไมแจงแกไขในเวลาที่กําหนด จะถือวา
ผลจดทะเบียนถูกตอง

Modern

สายปานที่เขมแข็งในงานบร�การ
ทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลําปาง

Accuracy

การพัฒนาการตรวจสอบ
การไดรับเกียรตินิยม และ ทุนภูมิพล !

Smart

การขอ username & password
การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

Smile

สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง
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วันที่ 19 เมษายน 2555 สนท. เลือกตั้งคณะกรรมการ
ประจํา สนท. ในกลุมผูบริหาร และกลุมผูปฏิบัติงาน

by Reg@TU

ปที่ 4 ฉบับที่ 50 เดือนพฤษภาคม 2555
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10

วันที่ 20 เมษายน 2555 สนท. บุกเยี่ยม มธ. ศูนยลําปาง
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน...เรียนรู :
งานบริหารทางการศึกษา

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา

11

14

Talk

วันที่ 24 เมษายน 2555 สนท. จัดอบรมอาจารยและ
เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
การสงผลการศึกษาออนไลน ผานระบบของ สนท.

of the "TU"

15

17

1 พฤษภาคม 2555 สนท. เขารวมฟงบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทําไมตองใสใจอาเซียน โดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน

สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับนี้ ขอเปดดวยอัตลักษณความเปนธรรมศาสตร ทีเ่ พือ่ นใหม
มธ. 55 ทุกคน ขอใหภมู ใิ จและตระหนักในความเปนธรรมศาสตร พีแ่ มงปอจึงขอเอาใจเพือ่ นใหม 55 ทุก
คน กับคําถามยอดฮิตประจําเดือน กันเลยครับ

สวัสดีครับ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม มธ. ทุกคนนะครับ ที่สามารถกาวเขาสูรั้วเหลือง
แดงไดสําเร็จ Dragonfly ขอบอกเลยวา นี่เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในเสนทางการศึกษา เพื่อนําความรูและ
ประสบการณตาง ๆ นําไปใชในชีวิตการทํางานและชีวิตจริงใหมากที่สุด

Outside » ฉบับนี้ นอกจากเรื่อ งของนั ก ศึ ก ษาใหม แ ล ว ขอยก
ใหเปน ฉบับ ของ มธ. ศูนยลําปาง ฟเวอรไปเลย ในการไปเยี่ยมเยียน
ของ สนท. ครั้งนี้ ชาว มธ. ศูนยลําปางตอนรับเปนอยางดีทุก ๆ คน
เลยครับ แตขอขอบคุณเปนพิเศษ สําหรับ คุณจารุวัณณี บุญญานุสิทธิ์
หัวหนาหมวดทะเบียนนักศึกษา และหมวดบริการการศึกษา มธ. ศูนยลําปาง ที่เปนผูประสานงานกับ
สนท. ใหงานนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนการสรางเครือขายที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

» นองถาม : ผมเพิง่ ขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ไปเมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 จะขอใบรับรองเปนนักศึกษาไดเมือ่ ไหร ครับ
» พี่แมงปอตอบ : การขอใบรับรองเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม 55 สามารถเขียนใบคํารองขอเอกสาร ไดตั้งวันเปดเทอม
เปนตนไปคือ วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 ศูนยรังสิต ณ สํานักทะเบียนชั่วคราว ขางหอสมุดปวย ฝง ธ.กรุงไทยทาพระจันทร ณ
สํานักทะเบียนฯ อาคารเอนกประสงค ชั้น
» นองถาม : หนูเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 จดทะเบียนแบบเหมาจาย ไปแลวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ttจะขอรับใบเสร็จไดเมือ่ ไหร และทีไ่ หน คะ
» พี่แมงปอตอบ : ในการขอรับใบเสร็จ สําหรับนักศึกษาใหม 55 เมื่อจดทะเบียนเหมาจายออนไลน เรียบรอยแลว หลังจากนั้น
10 วัน สามารถเขาไปพิมพใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ไดทางระบบออนไลน www.reg.tu.ac.th เขาสูระบบ เชนเดียวกับการ
จดทะเบียนฯ ครับ
นับจากนี้ เพื่อนใหม 55 ขอใหติดตามปฏิทินกิจรรมทางการศึกษา ทางเว็บไซต สนท. www.reg.tu.ac.th หัวขอนักศึกษา
ปจจุบัน / ปฏิทินการศึกษา พรอมทั้งขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดจากเว็บไซต สนท. หรือ ทาง http://www.facebook.com/Registrar.TU
ขอขอบคุณขอมูลจาก ฝายทะเบียนประวัติฯ และฝายทะเบียนและประมวลผล 1-2

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th
ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต นางดวงรัตน เอนกเวียง นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต ผูชวยบรรณาธิการ : นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
กองบรรณาธิการ : นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นางสาวคณิตา ซองศิริ
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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Next »

Inside » ชวงหลายเดือนที่ผานมา สนท. ของเราเริ่มปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ไดปรกติเกือบ
ทั้งหมด อาจมีขอจํากัดทางกายภาพอยูบาง ที่ยังไมสําเร็จเสร็จสิ้น อยางไรก็ดี สนท. ไดตั้งคณะ
กรรมการอํานวยการและประสานงานการปรับปรุงอาคาร สนท. โดยมีนางดวงรัตน เอนกเวียง
เปนประธาน ซึ่งทานเปนอีกหนึ่งบุคคลที่เสียสละ และทุมเท แรงกาย แรงใจ อยางเต็มที่ ในการ
ประสานงาน รวมทั้งปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งภาระงานในดานบริการการศึกษา และการบริหาร
จัดการของ สนท. ตองขอชื่นชมในบทบาทของปาดวงของพวกเรา ที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพพรอมทั้งมอบความรักและความจริงใจใหกับ สนท.

คงไมตองมีคําบรรยายใตภาพใดๆ แลวใชมั้ยคะ?...
เปนภาพที่ไดมาจาก Facebook แชรตอกันมาเรื่อยๆ จนไมทราบ
แหลงที่มาที่แนชัด แตถึงอยางไรก็ตองขอบคุณที่ “แบงปน” เรื่องดีดีเชนนี้...
ขอบคุณมากคะ
ฉบั บ นี้ อ ย า งที่ ผู  ช  ว ยแมงปอเค า ว า ไว อ ย า งอบอุ  น ทั้ ง หน า ข า ว
M-Modern และ S-Smile เรื่องของเครือขายงานทะเบียนทางการศึกษา
ซึ่งเรื่องนี้จะสําเร็จไมไดถาเราไม “แบงปน” กัน และในความเชื่อสวนตัวแลว
ก็คิดวานี่ละ คือ คําสําคัญ ที่จะกาวไปสูการจัดการความรูอยางยั่งยืน แตก็
ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนระบบดวยเชนกัน
ในเรื่องของการสรางกระบวนการจัดการความรูนั้น มีบทความทางวิชาการใหผูอานไดเลือกอานมากมาย ในสวนวิธีการ
ที่ดีที่สุดคงไมมีสูตรสําเร็จ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละองคกร ลองผิดลองถูกกันบาง แตสิ่งที่ขาดไมได คือการสรางบรรยากาศ
แหงการ “แบงปน” เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดซึมซับบรรยากาศ แหงการ “ให” สํานักทะเบียนฯ ก็ไมไดอาศัยหลักวิชาการ
อะไรมากนัก เราทํากันแบบลูกทุงๆ ดุมๆ ลุยกันไป แตเพียงแค..เราลุยกันอยางมีจุดหมาย
จากการไปพบปะพีน่ อ งทีล่ าํ ปาง ก็เปนจุดเริม่ ตน กาวแรกของทาน ผอ. อาจารย สมเกียรติ และตอไป คงถึงคิวที่ สํานักทะเบียนฯ
จะไปพบคณะตางๆ เพื่อไปรับฟงความคิดเห็น แมจะไมใชวิธีการแลกเปลี่ยน..เรียนรู ตามแบบ KM มากนัก แตก็นับวาเปน
จุดเริ่มตนของการทําความรูจัก นําประเด็น เพื่อไปสูการทํา KM ที่เขมขนกันตอไป
และในสวนของกาวตอไป เปนการจัด Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรูในประเด็นขอบังคับทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพราะสมาชิกถามถึงกันมามาก วาเมื่อไหรจะจัดอีก?.. ไมไดหายหรือยกเลิกไปไหน ขอใหทุกทานอดใจรอนะคะ เราขอ
เวลาฟนฟูอะไรหลายๆ อยาง ที่มันลอยไปพรอมกับนองนํ้าสักระยะ และมีขาวดีจะแจงใหทุกทานทราบคะ KM Blog ชองทาง
ที่เราใชในการแลกเปลี่ยนของชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษานั้น กลับมาแลว ซึ่งการกลับมาครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย โดยเพิ่มการเชื่อมตอกับการใชงานผานทาง Facebook ทําใหใชงานสะดวกมากขึ้น ลองเขาไป
ดูกันนะคะ ที่ http://km.reg.tu.ac.th/ ที่เดิมคะ
ส ว นก า วใหญ ใ นระดั บ ประเทศ จะมี ก ารจั ด งาน สั ม มนาเครื อ ข า ยงานทะเบี ย นและประมวลผลการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 7
โดยมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ เ ป น เจ า ภาพ ในวั น ที่ 24-26 ตุ ล าคม 2555 ณ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ติ ด ตามรายละเอี ย ดได ที่
http://www.facebook.com/regnetwork07 คะ
หากแคยอม “เปดใจ” พรอมที่จะ “ให” การ “แบงปน” ก็ยอมเกิดขึ้นแนนอน ทานผูอานเชื่ออยางที่ดิฉันเชื่อหรือไมคะ?...
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นักศึกษาใหม 55 ที่มีความประสงค
ขอรับใบเสร็จคาจดทะเบียนฯ ภาค 1/55 สามารถ พ�มพใบเสร็จ
ไดทาง online ที่ www.reg.tu.ac.th / เขาสูระบบ หลังจาก
ชําระเง�นคาจดทะเบียนตัดจากบัญชี online แลว 10 วัน
วันที่ 24 ก.ค. 55 นักศึกษาผู ไมมาจดทะเบียนฯ
และไมลาพักภายในวันนี้จะถูกถอนชื่อ
วันที่ 30 ก.ค. - 6 ส.ค. 55 นักศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองของผลจดทะเบียน
หากไมแจงแกไขในเวลาที่กําหนด จะถือวา
ผลจดทะเบียนถูกตอง

Modern

สายปานที่เขมแข็งในงานบร�การ
ทางการศึกษาที่ มธ. ศูนยลําปาง

Accuracy

การพัฒนาการตรวจสอบ
การไดรับเกียรตินิยม และ ทุนภูมิพล !

Smart

การขอ username & password
การเขาระบบเคร�อขาย มธ.

Smile

สนท. พบปะเคร�อขาย มธ. ศูนยลําปาง

