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M
Modern


กราฟสรุปกิจกรรมรวม “ขอ 3 คํา”

มธ. ศูนยรังสิต ลานอินเตอรโซน
ความคิดเห็น

1. ความคิดเห็นเรื่องเกรดออกชา ● 35.85
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ADM (+) ● 26.89
3. ความคิดเห็นเรื่องเว็บไซต(-)
● 14.57
4. ความคิดเห็นเรื่องคาเทอม(แพง) ● 9.52
5. ความคิดเห็นอื่นๆ
● 6.72
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร
● 4.76
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(-) ● 1.12
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(+) ● 0.56

สรุป “ขอ 3 คํา”

ก็ผานพนไปแลวนะคะ สําหรับเทศกาลเปดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ A
ภายในงานทางสํานักทะเบียนฯ ไดจัดกิจกรรมออกบูธพบปะนองๆ นักศึกษาภายใตช
ทางสํานักทะเบียนฯ จะไดนําขอคิดเห็นเหลานั้นมาพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหด
ผลจากการจัดกิจกรรมนั้น ก็ไดผลสรุปของกิจกรรมขอ 3 คํา สําหรับสํานักทะเ
โดยมีทั้งดานบวกและดานลบแตกตางกันไป ตัวอยางเชน “ระ บบ เจง, กาว หน
แซบๆ มาแบบนี้ “เกรด อยู ไหน , เกรด ออก เถอะ, เกรด โครต ชา, เตา เรียก พี่ ฯล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรนักศึกษา คิดเปนรอยละ 2.16 และความคิดเห็นอื่น คิดเปน
และการสรางมิติใหมๆ ในการทํางานดานบริการของสํานักทะเบียนฯ ไดอีกในฉบับหน
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A

Accuracy


กราฟสรุปกิจกรรมรวม “ขอ 3 คํา”

มธ. ทาพระจันทร
หอสมุดปรีดีพนมยงค
ความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความคิดเห็นเรื่องเกรดออกชา ● 36.52
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ADM (+) ● 29.78
ความคิดเห็นอื่นๆ
● 18.54
ความคิดเห็นเรื่องเว็บไซต(-)
● 6.18
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(+) ● 3.93
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(-) ● 3.37
ความคิดเห็นเรื่องคาเทอม(แพง) ● 1.69
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร
● -

Automatic Document Machine เครื่องแรกของประเทศไทย !!! โดยทางสํานักทะเบียนและป
ชื่อกิจกรรมวา “ขอ 3 คํา สําหรับสํานักทะเบียนฯ” เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนองๆ นักศึกษาได
ดียิ่งขึ้น และตอบโจทยกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน
เบียนฯ จากนองๆ นักศึกษาทั้ง 3 ศูนยการศึกษา วาความคิดเห็นสวนใหญคือเรื่อง เครื่องผลิตใบรับ
นา แลว, สะ ดวก ดี, ทัน ใจ โจ, ไอ เดีย เริ่ด, ใจ ใส งาน, ปรบ มือ ให” “ความคิดเห็นรองลงมาก็หน
ลฯ” นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นอื่นๆ อีกมากมาย เชน เรื่องคาเทอม คิดเปนรอยละ 4.88 เรื่องระ
นรอยละ 18.24 ทั้งนี้ทางสํานักทะเบียนฯ ก็ไดทราบความคิดเห็นของนองๆ นักศึกษาอยางชัดเจน
นานะคะ
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Smart


กราฟสรุปกิจกรรมรวม “ขอ 3 คํา”

มธ. ศูนยลําปาง

ความคิดเห็น

1. ความคิดเห็นเรื่องเกรดออกชา ● 40.00
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ADM (+) ● 21.72
3. ความคิดเห็นอื่นๆ
● 21.03
4. ความคิดเห็นเรื่องคาเทอม(แพง) ● 5.17
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(-) ● 4.14
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร
● 3.45
7. ความคิดเห็นเรื่องเว็บไซต(-)
● 2.41
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(+) ● 2.07

ประมวลผล ไดจัดงานเปดตัวไปอยางเปนทางการทั้ง 4 เครื่อง 3 ศูนยการศึกษา ซึ่ง
ดแสดงความคิดเกี่ยวกับระบบการทํางานทางดานการบริการของสํานักทะเบียนฯ และ

บรองอัตโนมัติ (ADM) คิดเปนรอยละ 31.52
นีไมพนเรื่องเกรดออกชา !!! คิดเปนรอยละ 29.60 โดยนองๆ นักศึกษาไดเขียนขอความ
ะบบเว็บไซต คิดเปนรอยละ 7.52 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลาการ คิดเปนรอยละ 1.20
นแลววาควรจะแกไขและพัฒนาระบบการทํางานในดานใดบาง ขอใหติดตามพัฒนาการ
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Smile


กราฟสรุปกิจกรรมรวม “ขอ 3 คํา”

ศูนยสุขศาสตร

ความคิดเห็น

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ADM (+) ● 42.82
2. ความคิดเห็นอื่นๆ
● 25.88
3. ความคิดเห็นเรื่องเกรดออกชา ● 14.35
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(-) ● 9.18
5. ความคิดเห็นเรื่องเว็บไซต(-)
● 5.65
6. ความคิดเห็นเรื่องคาเทอม(แพง) ● 2.12
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(+) ● 8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร
● 

กราฟสรุปกิจกรรมรวม “ขอ 3 คํา”

การออกบูธกิจกรรมเปดเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ
ความคิดเห็นรวมทั้งหมด

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ADM (+) ● 31.52
2. ความคิดเห็นเรื่องเกรดออกชา ● 29.60
3. ความคิดเห็นอื่นๆ
● 18.24
4. ความคิดเห็นเรื่องเว็บไซต(-)
● 7.52
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(-) ● 4.88
6. ความคิดเห็นเรื่องคาเทอม(แพง) ● 4.88
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร
● 2.16
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร(+) ● 1.20
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Editor #เกรดออกชา เปนสามคําที่ฮอตฮิตมาก จากการออกบูธ 4 ครั้งที่ผานมา.... เพื่อตอบขอสงสัยจากนองๆ
นักศึกษา สํานักทะเบียนฯ มีหนาที่ตรงจุดไหน ทํางานอยางไรลองอานดูนะคะ #เกรด #REG #TU #Repost
ปล. ขอบคุณขอมูลจากพี่นูเร็กคะ @NuREG_Thammasat

www.reg.tu.ac.th :NuREG Thammasat Registrar.TU รับเขาศึกษา มธ.
http://km.reg.tu.ac.th/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาใน มธ.
http://registrarnetwork.net/ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
พิมพที่ : หางหุนสวนจํากัด นิติธรรมการพิมพ จ.นนทบุรี โทรศัพท 0-2403-4567-8
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดจัด
กิจกรรมสานใจ…สรางสุข ประจําเดือน กุมภาพันธ โดยมีการบรรยาย
ใหความรูใ นเรือ่ ง การประหยัดพลังงานในสถานทีท่ าํ งาน และการหยอน
บัตรเสนอชื่อกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ
3

4

5

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 สํานักทะเบียนและประมวลผล
ออกบูธจัดกิจกรรมเปดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ เครื่องที่ 4
ณ ศูนยสุขศาสตร อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต
3

65

4

เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2557 สํานักทะเบียนและ
ประมวล เขารวมงานทําบุญ ณ สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกวา
สวัสดีคะ ขอตอนรับทุกๆคน กับจดหมายขาว ฉบับเดือนมีนาคม 2557 ในรูปโฉมใหม
ไฉไลสุดๆ พบกับ Rose Apple ในการบอกเลาเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สํานักทะเบียนฯ
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ในการสรางสิ่งดีๆ ใหกับ สนท. ของเราคะ
Inside >> สําหรับฉบับนี้เราของมาจับถูกและขอชื่นชม ความรวมมือรวมใจของชาว สํานักทะเบียนฯ ที่
มีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ เปดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ Automatic
Document Machine เครื่องที่ 4 ณ บริเวณศูนยสุขศาสตร อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ใหประสบผลสําเร็จและผานไปไดดวยดี
outside >> พวกเราชาวสํานักทะเบียนฯ ตองขอขอบคุณ เจาหนาที่และบุคลากร งานบริหารศูนย
สุขศาสตรทุกทานที่ใหความอนุเคราะหจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ
เปดตัวเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ Automatic Document Machine เครื่องที่ 4 ณ บริเวณศูนยสุขศาสตร
อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1

2

3

4

5

นศ. ตรวจสอบ
ผลการจดทะเบียน

6

7

8

9
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16

17
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19

20

21
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23

นศ. รุน 50-56
ชําระเงินคาจดทะเบียน

24

25

26

ขอถอนรายวิชา

27

28

Talk
of the"TU"

29

30

สวัสดีครับ พบกับ Talk of the “TU” ยังเปนคําถามยอดฮิตติดชารต
อยู  ต ลอด สํ า หรั บ คํ า ถามในช ว งนี้ เ ป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การใช เ ครื่ อ ง
ผลิตใบรับรองอัตโนมัติ ซึ่งพี่นูเร็กไดเลือกคําถามฮิตๆ 1 คําถามมาตอบ
ใหนองๆ หายสงสัยกันครับ

» น อ งถาม : ผมอยากสอบถามว า ในกรณี ที่ เ ติ ม เงิ น เข า บั ต ร Purse แล ว แต ไ ม

สามารถใชงานกับเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติไดนั้น สาเหตุมาจากอะไรครับ
» พี่นูเร็กตอบ : ถานองๆ เติมเงินเขาบัตร Purse แลว นองๆ จะตองทําการปรับปรุงยอดเงิน

ภายในบัตรกอนครับ จึงจะสามารถใชงานได โดยชองทางการปรับปรุงยอดเงินในบัตร Purse
มี 3 ชองทางดวยกัน ดังนี้
1. เครื่องอัพเดทขางตู ATM ธ.กรุงไทยฯ สาขา มธ. รังสิต
2. เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ เลือกเมนู “ปรับปรุงยอดเงิน”
3. กรณีเติมเงินหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทยฯ บัตรจะทําการปรับปรุงยอดเงินในบัตรอัตโนมัติ

