
Modern
มิติใหม� ในการบริการของ สนท. 

Accuracy
ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา 

ในแบบ สนท. 

Smart
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล�วงหน�ากันที่ 

www.reg.tu.ac.th 

Smile
โครงการสุขภาพดีเริ่มต�น 

ที่สำนักทะเบียน ป� 2 (ภาคต�อ) 
บทความพิเศษ 

ติดตามรายละเอียดได�ที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“เราเตร�ยมงานอะไรบ�าง..
เพื่อต�อนรับการเป�ดเทอมใหม�”

ที่ปรึกษา
 :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์ นางลักขณา 
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ
:
นางสาวสาริยา นวมจิต  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
:
นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์  
กองบรรณาธิการ
:
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพที่
:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8




 สวัสดีครับ
พบกับจดหมายข่าว
ฉบับเดือนกุมภาพันธ
-
มีนาคม
2554
จดหมายข่าวฉบับนี้อาจถึงมือ

ท่านผู้อ่านล่าช้าไปซักนิด
อันเนื่องมากจากภาวะงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงนั่นเองครับ
ต้องขออภัยมา


ณ
ที่นี้
แต่แมงปอยังคงมีเรื่องราวดีๆ
มาฝากกันเช่นเคยครับ



 Inside
»
ผลจากความมุง่มัน่ตัง้ใจในการทำงาน พรอ้มกบัหวัใจทีเ่ปียมไปดว้ยการบรกิาร สง่ผลให้

นางหริณัยา หนูสาท หรือน้าไก่ ของพวกเราชาว สนท. พนักงานสถานที่ สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มาติดต่อ  จนได้รับคำชมจากนักศึกษา  ว่าได้รับบริการที่มีลักษณะที่ตรงตามเปาหมาย  

ของพันธกิจ Smile คือ ใส่ใจ เต็มใจ  ในการให้บริการ  ซึ่งเป็นหนึ่งใน  กลยุทธ์ MASS ที่จะนำไปสู่ 

การเป็นสำนักทะเบียนต้นแบบ  


 Outside
» ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่เอื้อเฟอสถานที่ออกกำลังกาย 

ห้อง FISNESS ให้กับบุคลากรของ สนท. เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณยงยุทธ  

พึ่งวงศ์ญาติ รองผู้อำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และคุณอัจฉรา  วีระสัมพันธ์ หัวหน้า

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ของพนักงาน มธ. ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย ในสนท. มากยิ่งขึ้น 

Reg_TU

25 มกราคม 2554 ฝายวางแผนและการคลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นัดพบผู้บริหาร สนท. เจรจารายการเปาหมายที่หน่วยงานเลือก
เป็นตัวชี้วัด เพื่อนำผลไปจัดสรรงบประมาณสมทบที่ได้รับปกติ (Block Grant) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท.  

สุขสันวันเกิดประจำเดือนมกราคม มีผู้ที่เกิดเดือนนี้ คือ วันที่
1
พี่ทองยุ่น


วันที่
5
พี่กฤตวัฒน
วันที่
13
อาจารยวีรวัฒน
และพี่อังคณา


วันที่
31
พี่สุภาวดี
(ฮ่ม)


สุขสันต์วันเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ วันที่
8

พี่ณัฐนันท
วันที่
16
พี่เกษม
และวันที่
26
พี่บุญจิรา ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ 

27-28 มกราคม 2554 สนท. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ 
ให้ความสนใจ เข้าชมบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นจำนวนมาก 

10 มีนาคม 2554 สนท. ศึกษาดูงาน ณ Lingnan University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบุคลากร 
ของสนท. ได้รับความรู้และเทคนิควิธีการดำเนินงานใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน  

27 มกราคม 2554 สานใจ...สร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 
จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบง่ายๆ  10 ท่า หรรษา 
โดยมีเลขนุการ สนท. เป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อให้
ประชาคม สนท. ใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น 

10 กุมภาพันธ์ 2554  สนท. สานใจ…สร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์  
จัดประชุมแนวทางการเลื่อนเงินเดือน เม.ย. 54 ของข้าราชการตาม 
ระบบใหม่ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนักงาน มธ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

 สวัสดีครับ
 พบกับ
 Talk
 of
 The
 “TU”
 ฉบับเดือนกุมภาพันธ


ป
 2554
 เดือนที่มีวันน้อยที่สุดของป
 
 ลูกแม่โดมของเรามีคำถาม

อะไรกันบ้าง
ไปติดตามกันเลยครับ
Talk  of  the "TU" 

»
 น้องถาม
:
ผมเปนศิษยเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หากต้องการหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ
เช่น
ใบรับรอง
คุณวุฒิ
หรือ
Transcript
สามารถขอได้ที่ไหน
และใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ


»
 พี่แมงปอตอบ
 : สำหรับการขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษย์เก่า สามารถขอได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ของสำนักทะเบียนฯ  
ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้น เพื่อความสะดวก พี่แมงปอขอแนะนำให้ไปตรวจสอบได้ที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องหน้ารู้ / การขอหลักฐานทางการศึกษา จะมีรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบ
การขอหลักฐานทางการศึกษา รวมทั้งระยะเวลาในการรอรับเอกสารครับ 

»
 น้องถาม
:
มีความประสงคจะย้ายคณะต้องทำอย่างไรบ้าง


»
 พี่แมงปอตอบ
: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
 ข้อ
19 นักศึกษาที่ศึกษาในคณะใดจะขอย้ายไปศึกษาคณะอื่นมิได้ เว้นแต่คะแนนสอบเข้าของนักศึกษาผู้นั้นสูงกว่าคะแนน
สอบเข้าของนักศึกษาลำดับสุดท้ายของคณะที่ขอย้ายไป ซึ่งจะต้องเป็นคะแนนสอบเข้าในสายเดียวกันและปีเดียวกันด้วย และ
การย้ายคณะในกรณีอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องว่าจะอนุมัติให้ย้ายได้หรือไม่  และข้อ 19.1 นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูกให้พัก ถูกถอนชื่อหรือถูกลบชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา 
 ข้อ
 19.2 ในการยื่นคำขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ การจะอนุมัติหรือไม่นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ
19.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแม้ไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะใหม่ก็ตาม ให้นำมาคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย 


 ดังนั้นนักศึกษาคนใดที่มีความประสงคจะย้ายคณะ
 ต้องติดต่อคณะที่นักศึกษาจะย้ายไปว่ามีเงื่อนและ

คุณสมบัติตามที่คณะกำหนดไว้หรือไม่ครับ


 ฉบับนี้หวังว่า ลูกแม่โดมทุกท่านคงจะคลายข้อสงสัยกันไปบ้างนะครับ สำหรับฉบับต่อไป จะมีเรื่องราว ฮิตๆ หรือประเด็น 
ข้อสังสัย อะไรที่เป็นประโยชน์ พี่แมงปอจะบินมาตอบข้อสงสัยให้แน่นอนครับ 

 มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่มั้ยค่ะ... จดหมายข่าวของเรายังคงมีอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เพียงแค่แอบเว้นช่วงไป

กับการเตรียมงานใหญ่ สำคัญๆ หลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการ

ศึกษา เพื่อให้การบริการได้รอบด้านมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใช้

ประโยชน์ของระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ในการริเริ่มจัดทำ Transcript ที่มีราย

ละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้คงใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะ แต่ก็มีเรื่องใหม่ที่นัก

ศึกษาไม่ต้องรอแล้ว สามารถใช้งานในระบบได้เลย คือ โปรแกรมทดลองผลการศึกษา หรือ คำนวณเกรด

ล่วงหน้า คิดว่านักศึกษาบางท่านอาจจะเคยทดลองใช้แล้ว เพราะเราเปิดให้ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่ง 

แต่ถ้ายัง..ก็ไม่เป็นไร ลองดูนะคะ รายละเอียดมีอยู่ในข่าวหน้า Smart จะสะดวก รวดเร็ว ทันใจ หรือไม่

อย่างไร ติชมกันได้ 

 อีกเรื่องที่สำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบใหม่ แบบ Smart Card ในขณะนี้ก็กำลัง

เตรียมติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออกอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การยืมคืน

หนังสือในห้องสมุด อดใจรอไม่นาน เปิดเทอมนี้คงได้เริ่มใช้กัน 

 ในฉบับหน้า เรามีข่าวดี ข่าวใหญ่ ที่ได้เฮกัน... คือ “การลดรอบระยะเวลาส่งผลสอบไล่” ที่จะช่วยให้นัก

ศึกษาได้ทราบผลคะแนนเร็วขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในฉบับหน้า... เราคงไม่ทิ้งช่วง

ห่างอีกแล้ว แต่ผู้อ่านก็คงไม่หายไปไหนเช่นกันใช่มั้ยค่ะ แล้วพบกันนะคะ  

Activity On F e b r u a r y  -  M a r c h  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม 2554

N
ext »

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม� ประจำป�การศึกษา 2554 
และ พบกับรายงานประจำป�การศึกษา 2552 ของ สนท. ได�แล�วที่ 
www.reg.tu.ac.th 

มธ. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
  คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน 
 ภาคภาษาอังกฤษ สาขาสื่อสารมวลชน (BJM) ติดตามรายละเอียด 
 ได�ที่  http://www.jc.tu.ac.th/bjm/  โทร. 02-696-6193, 
 02-696-6209   วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2554 
  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
 3. สาขาวิชาสถิติ 
ติดตามรายละเอียดได�ที่   http://www.cs.tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59 หรือ 564-4534-5 ต�อ1150,2165  
วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2554 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

"มิติ ใหม�ในการเร�ยนรู� ของ สนท. พร�อมกับ
ประสบการณ�ที่น�าประทับใจ"



ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

มิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 1 

 สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์  ของ คุณดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขานุการ  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่กล่าวถึงมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ในแง่ของความเป็น 
Mode r n ที่  สนท . ได้มี ความตั้ ง ใจที่ จะพัฒนาการบริ การให้ก้ า วล้ ำ  และนำสมั ย


อยู่เสมอ โดยมีประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้  

 เรือ่งแรก คณุดวงรตัน ์กลา่ววา่ สนท. กำลงัมุง่หนา้การใหบ้รกิารทางดา้นการจดทะเบยีนออนไลน์ 
ให้กับโครงการต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จากการที่ สนท. บริการระบบจด
ทะเบียนฯ ให้กับคณะ/โครงการที่ศูนย์รังสิต ได้ทั้งหมดแล้ว  ในส่วนของท่าพระจันทร์ ได้เริ่ม
ประสานงานและนำเสนอระบบการจดทะเบียนออนไลน์ และตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่
สามารถสร้างความสะดวกให้กับนักศึกษา รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 อีกประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับเรื่องแรก คือ ในปีการศึกษา 2554 นั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องทำบัตรประจำตัวนัก
ศึกษา และเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย พร้อมกับการได้สิทธิในการใช้บัตรดังกล่าว มากมาย คือ 

 1. เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นบัตรจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา  ใช้เลขที่หน้าบัตรนักศึกษา 16 หลัก  
  และรหัส ATM 4 หลัก เพื่อจดทะเบียนศึกษารายวิชาในระบบ  Page  to  Page    
  ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. ใช้เป็นบัตรผ่านเข้าและออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเครื่องอ่าน  
  ข้อมูลบัตร 
 4. เป็นบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มที่ผู้ใช้บริการเบิกถอนเงินได้จากเครื่องฝาก – ถอนเงิน  
  อัตโนมัติ (“เครื่อง ATM”)  
 5. เป็นบัตรห้องสมุด เพื่อใช้ในการยืมและคืนหนังสือจากห้องสมุด โดยการใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร 
 6. ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Purse)  เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านเครื่องรูด/  
  สอดบัตรอัตโนมัติ 

 จากสิทธิในบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ สนท. จะเป็นการสร้างมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. โดยใช้บัตรนักศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการอำนวยความสะดวกและมีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษา  

 ยังมีเรื่องของการพัฒนาการขอหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบรับรองเป็นนักศึกษา ใบเกรด ผ่านทางออนไลน์ หรือผ่านตู้
บริการตามจุดต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ สนท. และการพัฒนาการ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ลงในใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้ติดตามเรื่องราวของมิติใหม่ในการบริการของ สนท. เหล่านี้ได้อีกในฉบับ
หน้าครับ 

ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ในแบบ สนท. 

 เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้เขียนถึงความละเมียดของการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ไปแล้ว มาในฉบับนี้ ขอย้อนไปในส่วนของก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเล่าความสำคัญของ  
การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ สนท. ขยายความต่อว่า   
เมื่อนักศึกษาของ มธ. ได้ศึกษาครบเงื่อนไขโครงสร้างหลักสูตรแล้ว สนท. จะต้องตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป ซึ่งในที่นี้จะขอนำเสนอเฉพาะ
ในส่วนของ ระดับปริญญาตรี  

 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ www.reg.tu.ac.th เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์   
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้เกียรตินิยม และการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี   
“ทุนภูมิพล” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะขอนำมาเล่าต่อในฉบับต่อไปครับ 

SmileS martAM ccuracyodern
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้ากันที่ www.reg.tu.ac.th  
  ผลการศึกษา หรือที่นักศึกษาคุ้นเคยกับคำว่า “เกรด” มักจะมีน้องๆ นักศึกษาเข้ามาปรึกษาเรื่องการคำนวณเกรดเฉลี่ย   
กับพี่ สนท. กันอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและเทคนิคในการคำนวณพอสมควร สนท. จึงได้พัฒนาระบบการคำนวณเกรด
เฉลี่ยล่วงหน้าออนไลน์ ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th โดยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้  

 1. การเข้าสู่ระบบแบบง่าย ๆ 

โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนักทะเบียน ปี 2 (ภาคต่อ)  

 “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ้า-ไฮ้ ฮ้า-ไฮ้ แก้กองกิเลสทำฅนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากลตะละล้า”   
หนึ่งในคำร้องของบทเพลงกราวกีฬา ของเจ้าพระธรรมศักดิ์มนตรี เพลงนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงเคยได้ยิน และคุ้นหูกันอยู่บ้าง   
เมื่อฟังแล้วอาจทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาอย่างมีความสุขขึ้นได้  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
ก็เช่นกัน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ  การดูแลสุขภาพของบุคลากรอยู่เสมอ สนท. จึงนำโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนัก
ทะเบียน ปี 2 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยประกอบด้วยกิจกรรมในด้านสุขภาพกาย คือ 
กิจกรรมฮูล่าฮูบ หรรษา ได้ทุกวัน ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ทั้งที่ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ และพบกับ Sport Day ทุกวัน
ศุกร์ กับ แอราบิคแดนซ์ จากวิทยากรผู้มีความสามารถ พร้อมทั้งสวัสดิการในการเข้าห้อง FITNESS ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ฟรี ! สำหรับบุคลากร สนท. ทุกท่าน  

 ในส่วนของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจ สนท. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ
สงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดอบรมธรรมะ โดยนิมนต์พระจากวัดต่างๆ มาบรรยายธรรม (3 เดือน / ครั้ง) 
พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ธรรมะโซน เป็นมุมที่จัดให้มีหนังสือธรรมะ และสามารถนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ ณ ชั้น 2 สนท. 

 โดยกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มออกสตาร์ท กันในเดือนมีนาคม และในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ผมจะนำเรื่องราวดีๆ พร้อมสาระ
ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยท่านผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
สนท.

ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ




บทความพิเศษ การศึกษาดูงานของ สนท. ณ Lingnan University 
เขตบริการพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  


 จากการศึกษาดูงานขอนำเนื้อหาสำคัญๆ ที่เป็นความรู้และสาระประโยชน์ มาเล่าสู่กันฟังครับ  Lingnan University เป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ศิลปศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษานั้นมีจำนวนไม่
มาก แต่เน้นการเรียนการสอนที่สื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูอย่างเข้มข้น ดังนั้นนักศึกษาที่นี่ จะมีบุคลิคลักษณะ กล้าคิด กล้าทำ 
และกล้าแสดงออก จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากบริษัทต่างๆ ที่รับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงาน นอกจากนี้ Lingnan ให้ความสำคัญ
กับ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา เช่นที่ อเมริกา ยุโรป  

 ในด้านการบริการของมหาวิทยาลัย นั้นนักศึกษาจะใช้การ์ด ซึ่งคล้ายๆ กับบัตรเติมเงินหรือเพิร์สของไทย ในการชำระค่า
บริการต่างๆ รวมทั้ง 7-11 นอกจากนี้ยังมีการบริการที่น่าสนใจ คือ ทางมหาวิทยาลัยมีบริการให้อินเตอร์เน็ตหรือซอฟแวร์เบส
เทเลโฟน (ระบบ VOIP) ถ้านักศึกษาใช้ก็สามารถใช้ที่ต่างประเทศได้  นักศึกษาไปต่างประเทศสามารถโทรกลับบ้านหรือติดต่อ  
มาที่มหาวิทยาลัย 

 การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ สาระประโยชน์ต่างๆ มากมายแล้ว ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ใน
การได้มีโอกาสไปดูงาน ณ ต่างประเทศ  

 

ตัวอย่างหน้าจอ
โปรแกรมทดลองการคำนวณผลการศึกษา


  2. การใชโ้ปรแกรมการคำนวณผลการศกึษา ดว้ยวธิงีา่ย ๆ โดยใหน้กัศกึษาระบเุกรดทีค่าดวา่จะไดใ้นชอ่งเกรดแตล่ะรายวชิา 
จากนั้น กด Submit เพื่อให้ระบบประมวลผลการทดสอบ จากนั้น ระบบจะแสดงผลเกรดเฉลี่ย (GPA) ออกมา และสามารถ  
คำนวณเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ได้ด้วยวิธีเดียวกัน 
 สนท. พัฒนาระบบการคำนวณเกรดเฉลี่ย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการศึกษาได้อย่าง
มั่นคงมากยิ่งขึ้น และเพื่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย  (Warning) ในกรณีที่มีผล  
การศึกษาต่ำกว่าข้อบังคับฯ หรือสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม ย่อมสามารถที่จะใช้โปรแกรม
ดังกล่าวเพื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้เช่นกัน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย 
และการได้รับเกียรตินิยมได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องน่ารู้ / ระเบียบข้อบังคับฯ 
 เนื่องจากโปรแกรมนี้ ได้เปิดให้นักศึกษาทดลองใช้ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม หากนักศึกษาพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามในกระดานข่าว หรือ http://www.facebook.com/Registrar.TU เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 สุดท้าย สนท. หวังเป็นอย่างยิ่งให้ลูกแม่โดมทุกคน มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษา นำไปสู่ผลการศึกษาเป็นที่  
น่าพอใจของครอบครัวและนักศึกษาเองครับ 



ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

มิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 1 

 สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์  ของ คุณดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขานุการ  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่กล่าวถึงมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ในแง่ของความเป็น 
Mode r n ที่  สนท . ได้มี ความตั้ ง ใจที่ จะพัฒนาการบริ การให้ก้ า วล้ ำ  และนำสมั ย


อยู่เสมอ โดยมีประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้  

 เรือ่งแรก คณุดวงรตัน ์กลา่ววา่ สนท. กำลงัมุง่หนา้การใหบ้รกิารทางดา้นการจดทะเบยีนออนไลน์ 
ให้กับโครงการต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จากการที่ สนท. บริการระบบจด
ทะเบียนฯ ให้กับคณะ/โครงการที่ศูนย์รังสิต ได้ทั้งหมดแล้ว  ในส่วนของท่าพระจันทร์ ได้เริ่ม
ประสานงานและนำเสนอระบบการจดทะเบียนออนไลน์ และตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่
สามารถสร้างความสะดวกให้กับนักศึกษา รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 อีกประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับเรื่องแรก คือ ในปีการศึกษา 2554 นั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องทำบัตรประจำตัวนัก
ศึกษา และเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย พร้อมกับการได้สิทธิในการใช้บัตรดังกล่าว มากมาย คือ 

 1. เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นบัตรจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา  ใช้เลขที่หน้าบัตรนักศึกษา 16 หลัก  
  และรหัส ATM 4 หลัก เพื่อจดทะเบียนศึกษารายวิชาในระบบ  Page  to  Page    
  ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. ใช้เป็นบัตรผ่านเข้าและออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเครื่องอ่าน  
  ข้อมูลบัตร 
 4. เป็นบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มที่ผู้ใช้บริการเบิกถอนเงินได้จากเครื่องฝาก – ถอนเงิน  
  อัตโนมัติ (“เครื่อง ATM”)  
 5. เป็นบัตรห้องสมุด เพื่อใช้ในการยืมและคืนหนังสือจากห้องสมุด โดยการใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร 
 6. ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Purse)  เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านเครื่องรูด/  
  สอดบัตรอัตโนมัติ 

 จากสิทธิในบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ สนท. จะเป็นการสร้างมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. โดยใช้บัตรนักศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการอำนวยความสะดวกและมีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษา  

 ยังมีเรื่องของการพัฒนาการขอหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบรับรองเป็นนักศึกษา ใบเกรด ผ่านทางออนไลน์ หรือผ่านตู้
บริการตามจุดต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ สนท. และการพัฒนาการ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ลงในใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้ติดตามเรื่องราวของมิติใหม่ในการบริการของ สนท. เหล่านี้ได้อีกในฉบับ
หน้าครับ 

ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ในแบบ สนท. 

 เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้เขียนถึงความละเมียดของการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ไปแล้ว มาในฉบับนี้ ขอย้อนไปในส่วนของก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเล่าความสำคัญของ  
การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ สนท. ขยายความต่อว่า   
เมื่อนักศึกษาของ มธ. ได้ศึกษาครบเงื่อนไขโครงสร้างหลักสูตรแล้ว สนท. จะต้องตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป ซึ่งในที่นี้จะขอนำเสนอเฉพาะ
ในส่วนของ ระดับปริญญาตรี  

 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ www.reg.tu.ac.th เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์   
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้เกียรตินิยม และการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี   
“ทุนภูมิพล” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะขอนำมาเล่าต่อในฉบับต่อไปครับ 

SmileS martAM ccuracyodern
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้ากันที่ www.reg.tu.ac.th  
  ผลการศึกษา หรือที่นักศึกษาคุ้นเคยกับคำว่า “เกรด” มักจะมีน้องๆ นักศึกษาเข้ามาปรึกษาเรื่องการคำนวณเกรดเฉลี่ย   
กับพี่ สนท. กันอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและเทคนิคในการคำนวณพอสมควร สนท. จึงได้พัฒนาระบบการคำนวณเกรด
เฉลี่ยล่วงหน้าออนไลน์ ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th โดยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้  

 1. การเข้าสู่ระบบแบบง่าย ๆ 

โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนักทะเบียน ปี 2 (ภาคต่อ)  

 “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ้า-ไฮ้ ฮ้า-ไฮ้ แก้กองกิเลสทำฅนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากลตะละล้า”   
หนึ่งในคำร้องของบทเพลงกราวกีฬา ของเจ้าพระธรรมศักดิ์มนตรี เพลงนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงเคยได้ยิน และคุ้นหูกันอยู่บ้าง   
เมื่อฟังแล้วอาจทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาอย่างมีความสุขขึ้นได้  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
ก็เช่นกัน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ  การดูแลสุขภาพของบุคลากรอยู่เสมอ สนท. จึงนำโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนัก
ทะเบียน ปี 2 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยประกอบด้วยกิจกรรมในด้านสุขภาพกาย คือ 
กิจกรรมฮูล่าฮูบ หรรษา ได้ทุกวัน ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ทั้งที่ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ และพบกับ Sport Day ทุกวัน
ศุกร์ กับ แอราบิคแดนซ์ จากวิทยากรผู้มีความสามารถ พร้อมทั้งสวัสดิการในการเข้าห้อง FITNESS ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ฟรี ! สำหรับบุคลากร สนท. ทุกท่าน  

 ในส่วนของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจ สนท. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ
สงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดอบรมธรรมะ โดยนิมนต์พระจากวัดต่างๆ มาบรรยายธรรม (3 เดือน / ครั้ง) 
พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ธรรมะโซน เป็นมุมที่จัดให้มีหนังสือธรรมะ และสามารถนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ ณ ชั้น 2 สนท. 

 โดยกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มออกสตาร์ท กันในเดือนมีนาคม และในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ผมจะนำเรื่องราวดีๆ พร้อมสาระ
ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยท่านผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
สนท.

ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ




บทความพิเศษ การศึกษาดูงานของ สนท. ณ Lingnan University 
เขตบริการพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  


 จากการศึกษาดูงานขอนำเนื้อหาสำคัญๆ ที่เป็นความรู้และสาระประโยชน์ มาเล่าสู่กันฟังครับ  Lingnan University เป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ศิลปศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษานั้นมีจำนวนไม่
มาก แต่เน้นการเรียนการสอนที่สื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูอย่างเข้มข้น ดังนั้นนักศึกษาที่นี่ จะมีบุคลิคลักษณะ กล้าคิด กล้าทำ 
และกล้าแสดงออก จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากบริษัทต่างๆ ที่รับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงาน นอกจากนี้ Lingnan ให้ความสำคัญ
กับ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา เช่นที่ อเมริกา ยุโรป  

 ในด้านการบริการของมหาวิทยาลัย นั้นนักศึกษาจะใช้การ์ด ซึ่งคล้ายๆ กับบัตรเติมเงินหรือเพิร์สของไทย ในการชำระค่า
บริการต่างๆ รวมทั้ง 7-11 นอกจากนี้ยังมีการบริการที่น่าสนใจ คือ ทางมหาวิทยาลัยมีบริการให้อินเตอร์เน็ตหรือซอฟแวร์เบส
เทเลโฟน (ระบบ VOIP) ถ้านักศึกษาใช้ก็สามารถใช้ที่ต่างประเทศได้  นักศึกษาไปต่างประเทศสามารถโทรกลับบ้านหรือติดต่อ  
มาที่มหาวิทยาลัย 

 การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ สาระประโยชน์ต่างๆ มากมายแล้ว ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ใน
การได้มีโอกาสไปดูงาน ณ ต่างประเทศ  

 

ตัวอย่างหน้าจอ
โปรแกรมทดลองการคำนวณผลการศึกษา


  2. การใชโ้ปรแกรมการคำนวณผลการศกึษา ดว้ยวธิงีา่ย ๆ โดยใหน้กัศกึษาระบเุกรดทีค่าดวา่จะไดใ้นชอ่งเกรดแตล่ะรายวชิา 
จากนั้น กด Submit เพื่อให้ระบบประมวลผลการทดสอบ จากนั้น ระบบจะแสดงผลเกรดเฉลี่ย (GPA) ออกมา และสามารถ  
คำนวณเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ได้ด้วยวิธีเดียวกัน 
 สนท. พัฒนาระบบการคำนวณเกรดเฉลี่ย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการศึกษาได้อย่าง
มั่นคงมากยิ่งขึ้น และเพื่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย  (Warning) ในกรณีที่มีผล  
การศึกษาต่ำกว่าข้อบังคับฯ หรือสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม ย่อมสามารถที่จะใช้โปรแกรม
ดังกล่าวเพื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้เช่นกัน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย 
และการได้รับเกียรตินิยมได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องน่ารู้ / ระเบียบข้อบังคับฯ 
 เนื่องจากโปรแกรมนี้ ได้เปิดให้นักศึกษาทดลองใช้ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม หากนักศึกษาพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามในกระดานข่าว หรือ http://www.facebook.com/Registrar.TU เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 สุดท้าย สนท. หวังเป็นอย่างยิ่งให้ลูกแม่โดมทุกคน มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษา นำไปสู่ผลการศึกษาเป็นที่  
น่าพอใจของครอบครัวและนักศึกษาเองครับ 



ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

มิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 1 

 สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์  ของ คุณดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขานุการ  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่กล่าวถึงมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ในแง่ของความเป็น 
Mode r n ที่  สนท . ได้มี ความตั้ ง ใจที่ จะพัฒนาการบริ การให้ก้ า วล้ ำ  และนำสมั ย


อยู่เสมอ โดยมีประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้  

 เรือ่งแรก คณุดวงรตัน ์กลา่ววา่ สนท. กำลงัมุง่หนา้การใหบ้รกิารทางดา้นการจดทะเบยีนออนไลน์ 
ให้กับโครงการต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จากการที่ สนท. บริการระบบจด
ทะเบียนฯ ให้กับคณะ/โครงการที่ศูนย์รังสิต ได้ทั้งหมดแล้ว  ในส่วนของท่าพระจันทร์ ได้เริ่ม
ประสานงานและนำเสนอระบบการจดทะเบียนออนไลน์ และตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่
สามารถสร้างความสะดวกให้กับนักศึกษา รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 อีกประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับเรื่องแรก คือ ในปีการศึกษา 2554 นั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องทำบัตรประจำตัวนัก
ศึกษา และเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย พร้อมกับการได้สิทธิในการใช้บัตรดังกล่าว มากมาย คือ 

 1. เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นบัตรจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา  ใช้เลขที่หน้าบัตรนักศึกษา 16 หลัก  
  และรหัส ATM 4 หลัก เพื่อจดทะเบียนศึกษารายวิชาในระบบ  Page  to  Page    
  ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. ใช้เป็นบัตรผ่านเข้าและออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเครื่องอ่าน  
  ข้อมูลบัตร 
 4. เป็นบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มที่ผู้ใช้บริการเบิกถอนเงินได้จากเครื่องฝาก – ถอนเงิน  
  อัตโนมัติ (“เครื่อง ATM”)  
 5. เป็นบัตรห้องสมุด เพื่อใช้ในการยืมและคืนหนังสือจากห้องสมุด โดยการใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร 
 6. ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Purse)  เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านเครื่องรูด/  
  สอดบัตรอัตโนมัติ 

 จากสิทธิในบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ สนท. จะเป็นการสร้างมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. โดยใช้บัตรนักศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการอำนวยความสะดวกและมีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษา  

 ยังมีเรื่องของการพัฒนาการขอหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบรับรองเป็นนักศึกษา ใบเกรด ผ่านทางออนไลน์ หรือผ่านตู้
บริการตามจุดต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ สนท. และการพัฒนาการ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ลงในใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้ติดตามเรื่องราวของมิติใหม่ในการบริการของ สนท. เหล่านี้ได้อีกในฉบับ
หน้าครับ 

ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ในแบบ สนท. 

 เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้เขียนถึงความละเมียดของการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ไปแล้ว มาในฉบับนี้ ขอย้อนไปในส่วนของก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเล่าความสำคัญของ  
การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ สนท. ขยายความต่อว่า   
เมื่อนักศึกษาของ มธ. ได้ศึกษาครบเงื่อนไขโครงสร้างหลักสูตรแล้ว สนท. จะต้องตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป ซึ่งในที่นี้จะขอนำเสนอเฉพาะ
ในส่วนของ ระดับปริญญาตรี  

 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ www.reg.tu.ac.th เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์   
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้เกียรตินิยม และการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี   
“ทุนภูมิพล” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะขอนำมาเล่าต่อในฉบับต่อไปครับ 

SmileS martAM ccuracyodern
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้ากันที่ www.reg.tu.ac.th  
  ผลการศึกษา หรือที่นักศึกษาคุ้นเคยกับคำว่า “เกรด” มักจะมีน้องๆ นักศึกษาเข้ามาปรึกษาเรื่องการคำนวณเกรดเฉลี่ย   
กับพี่ สนท. กันอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและเทคนิคในการคำนวณพอสมควร สนท. จึงได้พัฒนาระบบการคำนวณเกรด
เฉลี่ยล่วงหน้าออนไลน์ ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th โดยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้  

 1. การเข้าสู่ระบบแบบง่าย ๆ 

โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนักทะเบียน ปี 2 (ภาคต่อ)  

 “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ้า-ไฮ้ ฮ้า-ไฮ้ แก้กองกิเลสทำฅนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากลตะละล้า”   
หนึ่งในคำร้องของบทเพลงกราวกีฬา ของเจ้าพระธรรมศักดิ์มนตรี เพลงนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงเคยได้ยิน และคุ้นหูกันอยู่บ้าง   
เมื่อฟังแล้วอาจทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาอย่างมีความสุขขึ้นได้  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
ก็เช่นกัน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ  การดูแลสุขภาพของบุคลากรอยู่เสมอ สนท. จึงนำโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนัก
ทะเบียน ปี 2 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยประกอบด้วยกิจกรรมในด้านสุขภาพกาย คือ 
กิจกรรมฮูล่าฮูบ หรรษา ได้ทุกวัน ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ทั้งที่ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ และพบกับ Sport Day ทุกวัน
ศุกร์ กับ แอราบิคแดนซ์ จากวิทยากรผู้มีความสามารถ พร้อมทั้งสวัสดิการในการเข้าห้อง FITNESS ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ฟรี ! สำหรับบุคลากร สนท. ทุกท่าน  

 ในส่วนของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจ สนท. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ
สงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดอบรมธรรมะ โดยนิมนต์พระจากวัดต่างๆ มาบรรยายธรรม (3 เดือน / ครั้ง) 
พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ธรรมะโซน เป็นมุมที่จัดให้มีหนังสือธรรมะ และสามารถนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ ณ ชั้น 2 สนท. 

 โดยกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มออกสตาร์ท กันในเดือนมีนาคม และในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ผมจะนำเรื่องราวดีๆ พร้อมสาระ
ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยท่านผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
สนท.

ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ




บทความพิเศษ การศึกษาดูงานของ สนท. ณ Lingnan University 
เขตบริการพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  


 จากการศึกษาดูงานขอนำเนื้อหาสำคัญๆ ที่เป็นความรู้และสาระประโยชน์ มาเล่าสู่กันฟังครับ  Lingnan University เป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ศิลปศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษานั้นมีจำนวนไม่
มาก แต่เน้นการเรียนการสอนที่สื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูอย่างเข้มข้น ดังนั้นนักศึกษาที่นี่ จะมีบุคลิคลักษณะ กล้าคิด กล้าทำ 
และกล้าแสดงออก จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากบริษัทต่างๆ ที่รับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงาน นอกจากนี้ Lingnan ให้ความสำคัญ
กับ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา เช่นที่ อเมริกา ยุโรป  

 ในด้านการบริการของมหาวิทยาลัย นั้นนักศึกษาจะใช้การ์ด ซึ่งคล้ายๆ กับบัตรเติมเงินหรือเพิร์สของไทย ในการชำระค่า
บริการต่างๆ รวมทั้ง 7-11 นอกจากนี้ยังมีการบริการที่น่าสนใจ คือ ทางมหาวิทยาลัยมีบริการให้อินเตอร์เน็ตหรือซอฟแวร์เบส
เทเลโฟน (ระบบ VOIP) ถ้านักศึกษาใช้ก็สามารถใช้ที่ต่างประเทศได้  นักศึกษาไปต่างประเทศสามารถโทรกลับบ้านหรือติดต่อ  
มาที่มหาวิทยาลัย 

 การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ สาระประโยชน์ต่างๆ มากมายแล้ว ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ใน
การได้มีโอกาสไปดูงาน ณ ต่างประเทศ  

 

ตัวอย่างหน้าจอ
โปรแกรมทดลองการคำนวณผลการศึกษา


  2. การใชโ้ปรแกรมการคำนวณผลการศกึษา ดว้ยวธิงีา่ย ๆ โดยใหน้กัศกึษาระบเุกรดทีค่าดวา่จะไดใ้นชอ่งเกรดแตล่ะรายวชิา 
จากนั้น กด Submit เพื่อให้ระบบประมวลผลการทดสอบ จากนั้น ระบบจะแสดงผลเกรดเฉลี่ย (GPA) ออกมา และสามารถ  
คำนวณเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ได้ด้วยวิธีเดียวกัน 
 สนท. พัฒนาระบบการคำนวณเกรดเฉลี่ย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการศึกษาได้อย่าง
มั่นคงมากยิ่งขึ้น และเพื่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย  (Warning) ในกรณีที่มีผล  
การศึกษาต่ำกว่าข้อบังคับฯ หรือสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม ย่อมสามารถที่จะใช้โปรแกรม
ดังกล่าวเพื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้เช่นกัน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย 
และการได้รับเกียรตินิยมได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องน่ารู้ / ระเบียบข้อบังคับฯ 
 เนื่องจากโปรแกรมนี้ ได้เปิดให้นักศึกษาทดลองใช้ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม หากนักศึกษาพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามในกระดานข่าว หรือ http://www.facebook.com/Registrar.TU เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 สุดท้าย สนท. หวังเป็นอย่างยิ่งให้ลูกแม่โดมทุกคน มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษา นำไปสู่ผลการศึกษาเป็นที่  
น่าพอใจของครอบครัวและนักศึกษาเองครับ 



ติดตามต่อได้ที่ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา http://km.reg.tu.ac.th 

มิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ตอนที่ 1 

 สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์  ของ คุณดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขานุการ  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่กล่าวถึงมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. ในแง่ของความเป็น 
Mode r n ที่  สนท . ได้มี ความตั้ ง ใจที่ จะพัฒนาการบริ การให้ก้ า วล้ ำ  และนำสมั ย


อยู่เสมอ โดยมีประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้  

 เรือ่งแรก คณุดวงรตัน ์กลา่ววา่ สนท. กำลงัมุง่หนา้การใหบ้รกิารทางดา้นการจดทะเบยีนออนไลน์ 
ให้กับโครงการต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ จากการที่ สนท. บริการระบบจด
ทะเบียนฯ ให้กับคณะ/โครงการที่ศูนย์รังสิต ได้ทั้งหมดแล้ว  ในส่วนของท่าพระจันทร์ ได้เริ่ม
ประสานงานและนำเสนอระบบการจดทะเบียนออนไลน์ และตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่
สามารถสร้างความสะดวกให้กับนักศึกษา รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 อีกประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับเรื่องแรก คือ ในปีการศึกษา 2554 นั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องทำบัตรประจำตัวนัก
ศึกษา และเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย พร้อมกับการได้สิทธิในการใช้บัตรดังกล่าว มากมาย คือ 

 1. เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เป็นบัตรจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา  ใช้เลขที่หน้าบัตรนักศึกษา 16 หลัก  
  และรหัส ATM 4 หลัก เพื่อจดทะเบียนศึกษารายวิชาในระบบ  Page  to  Page    
  ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. ใช้เป็นบัตรผ่านเข้าและออกอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเครื่องอ่าน  
  ข้อมูลบัตร 
 4. เป็นบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มที่ผู้ใช้บริการเบิกถอนเงินได้จากเครื่องฝาก – ถอนเงิน  
  อัตโนมัติ (“เครื่อง ATM”)  
 5. เป็นบัตรห้องสมุด เพื่อใช้ในการยืมและคืนหนังสือจากห้องสมุด โดยการใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร 
 6. ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Purse)  เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านเครื่องรูด/  
  สอดบัตรอัตโนมัติ 

 จากสิทธิในบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ สนท. จะเป็นการสร้างมิติใหม่ในการบริการ ของ สนท. โดยใช้บัตรนักศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการอำนวยความสะดวกและมีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษา  

 ยังมีเรื่องของการพัฒนาการขอหลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบรับรองเป็นนักศึกษา ใบเกรด ผ่านทางออนไลน์ หรือผ่านตู้
บริการตามจุดต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ สนท. และการพัฒนาการ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ลงในใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ขอให้ติดตามเรื่องราวของมิติใหม่ในการบริการของ สนท. เหล่านี้ได้อีกในฉบับ
หน้าครับ 

ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ในแบบ สนท. 

 เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้เขียนถึงความละเมียดของการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ไปแล้ว มาในฉบับนี้ ขอย้อนไปในส่วนของก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเล่าความสำคัญของ  
การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ สนท. ขยายความต่อว่า   
เมื่อนักศึกษาของ มธ. ได้ศึกษาครบเงื่อนไขโครงสร้างหลักสูตรแล้ว สนท. จะต้องตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป ซึ่งในที่นี้จะขอนำเสนอเฉพาะ
ในส่วนของ ระดับปริญญาตรี  

 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ www.reg.tu.ac.th เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์   
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้เกียรตินิยม และการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี   
“ทุนภูมิพล” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะขอนำมาเล่าต่อในฉบับต่อไปครับ 
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มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้ากันที่ www.reg.tu.ac.th  
  ผลการศึกษา หรือที่นักศึกษาคุ้นเคยกับคำว่า “เกรด” มักจะมีน้องๆ นักศึกษาเข้ามาปรึกษาเรื่องการคำนวณเกรดเฉลี่ย   
กับพี่ สนท. กันอยู่เสมอ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและเทคนิคในการคำนวณพอสมควร สนท. จึงได้พัฒนาระบบการคำนวณเกรด
เฉลี่ยล่วงหน้าออนไลน์ ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th โดยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้  

 1. การเข้าสู่ระบบแบบง่าย ๆ 

โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนักทะเบียน ปี 2 (ภาคต่อ)  

 “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ้า-ไฮ้ ฮ้า-ไฮ้ แก้กองกิเลสทำฅนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากลตะละล้า”   
หนึ่งในคำร้องของบทเพลงกราวกีฬา ของเจ้าพระธรรมศักดิ์มนตรี เพลงนี้ ผู้อ่านทุกท่านคงเคยได้ยิน และคุ้นหูกันอยู่บ้าง   
เมื่อฟังแล้วอาจทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาอย่างมีความสุขขึ้นได้  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
ก็เช่นกัน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ  การดูแลสุขภาพของบุคลากรอยู่เสมอ สนท. จึงนำโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่ สำนัก
ทะเบียน ปี 2 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยประกอบด้วยกิจกรรมในด้านสุขภาพกาย คือ 
กิจกรรมฮูล่าฮูบ หรรษา ได้ทุกวัน ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ ทั้งที่ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ และพบกับ Sport Day ทุกวัน
ศุกร์ กับ แอราบิคแดนซ์ จากวิทยากรผู้มีความสามารถ พร้อมทั้งสวัสดิการในการเข้าห้อง FITNESS ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ฟรี ! สำหรับบุคลากร สนท. ทุกท่าน  

 ในส่วนของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจ สนท. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ
สงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดอบรมธรรมะ โดยนิมนต์พระจากวัดต่างๆ มาบรรยายธรรม (3 เดือน / ครั้ง) 
พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ธรรมะโซน เป็นมุมที่จัดให้มีหนังสือธรรมะ และสามารถนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ ณ ชั้น 2 สนท. 

 โดยกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มออกสตาร์ท กันในเดือนมีนาคม และในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ผมจะนำเรื่องราวดีๆ พร้อมสาระ
ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยท่านผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
สนท.

ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ




บทความพิเศษ การศึกษาดูงานของ สนท. ณ Lingnan University 
เขตบริการพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  


 จากการศึกษาดูงานขอนำเนื้อหาสำคัญๆ ที่เป็นความรู้และสาระประโยชน์ มาเล่าสู่กันฟังครับ  Lingnan University เป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น ศิลปศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษานั้นมีจำนวนไม่
มาก แต่เน้นการเรียนการสอนที่สื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูอย่างเข้มข้น ดังนั้นนักศึกษาที่นี่ จะมีบุคลิคลักษณะ กล้าคิด กล้าทำ 
และกล้าแสดงออก จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากบริษัทต่างๆ ที่รับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงาน นอกจากนี้ Lingnan ให้ความสำคัญ
กับ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา เช่นที่ อเมริกา ยุโรป  

 ในด้านการบริการของมหาวิทยาลัย นั้นนักศึกษาจะใช้การ์ด ซึ่งคล้ายๆ กับบัตรเติมเงินหรือเพิร์สของไทย ในการชำระค่า
บริการต่างๆ รวมทั้ง 7-11 นอกจากนี้ยังมีการบริการที่น่าสนใจ คือ ทางมหาวิทยาลัยมีบริการให้อินเตอร์เน็ตหรือซอฟแวร์เบส
เทเลโฟน (ระบบ VOIP) ถ้านักศึกษาใช้ก็สามารถใช้ที่ต่างประเทศได้  นักศึกษาไปต่างประเทศสามารถโทรกลับบ้านหรือติดต่อ  
มาที่มหาวิทยาลัย 

 การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ สาระประโยชน์ต่างๆ มากมายแล้ว ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ใน
การได้มีโอกาสไปดูงาน ณ ต่างประเทศ  

 

ตัวอย่างหน้าจอ
โปรแกรมทดลองการคำนวณผลการศึกษา


  2. การใชโ้ปรแกรมการคำนวณผลการศกึษา ดว้ยวธิงีา่ย ๆ โดยใหน้กัศกึษาระบเุกรดทีค่าดวา่จะไดใ้นชอ่งเกรดแตล่ะรายวชิา 
จากนั้น กด Submit เพื่อให้ระบบประมวลผลการทดสอบ จากนั้น ระบบจะแสดงผลเกรดเฉลี่ย (GPA) ออกมา และสามารถ  
คำนวณเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ได้ด้วยวิธีเดียวกัน 
 สนท. พัฒนาระบบการคำนวณเกรดเฉลี่ย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม ในการวางแผนการศึกษาได้อย่าง
มั่นคงมากยิ่งขึ้น และเพื่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย  (Warning) ในกรณีที่มีผล  
การศึกษาต่ำกว่าข้อบังคับฯ หรือสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม ย่อมสามารถที่จะใช้โปรแกรม
ดังกล่าวเพื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้เช่นกัน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การถูกเตือนจากมหาวิทยาลัย 
และการได้รับเกียรตินิยมได้ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องน่ารู้ / ระเบียบข้อบังคับฯ 
 เนื่องจากโปรแกรมนี้ ได้เปิดให้นักศึกษาทดลองใช้ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม หากนักศึกษาพบปัญหา หรือมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามในกระดานข่าว หรือ http://www.facebook.com/Registrar.TU เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 สุดท้าย สนท. หวังเป็นอย่างยิ่งให้ลูกแม่โดมทุกคน มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษา นำไปสู่ผลการศึกษาเป็นที่  
น่าพอใจของครอบครัวและนักศึกษาเองครับ 



Modern
มิติใหม� ในการบริการของ สนท. 

Accuracy
ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา 

ในแบบ สนท. 

Smart
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล�วงหน�ากันที่ 

www.reg.tu.ac.th 

Smile
โครงการสุขภาพดีเริ่มต�น 

ที่สำนักทะเบียน ป� 2 (ภาคต�อ) 
บทความพิเศษ 

ติดตามรายละเอียดได�ที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“เราเตร�ยมงานอะไรบ�าง..
เพื่อต�อนรับการเป�ดเทอมใหม�”

ที่ปรึกษา
 :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์ นางลักขณา 
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ
:
นางสาวสาริยา นวมจิต  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
:
นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์  
กองบรรณาธิการ
:
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพที่
:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8




 สวัสดีครับ
พบกับจดหมายข่าว
ฉบับเดือนกุมภาพันธ
-
มีนาคม
2554
จดหมายข่าวฉบับนี้อาจถึงมือ

ท่านผู้อ่านล่าช้าไปซักนิด
อันเนื่องมากจากภาวะงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงนั่นเองครับ
ต้องขออภัยมา


ณ
ที่นี้
แต่แมงปอยังคงมีเรื่องราวดีๆ
มาฝากกันเช่นเคยครับ



 Inside
»
ผลจากความมุง่มัน่ตัง้ใจในการทำงาน พรอ้มกบัหวัใจทีเ่ปียมไปดว้ยการบรกิาร สง่ผลให้

นางหริณัยา หนูสาท หรือน้าไก่ ของพวกเราชาว สนท. พนักงานสถานที่ สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มาติดต่อ  จนได้รับคำชมจากนักศึกษา  ว่าได้รับบริการที่มีลักษณะที่ตรงตามเปาหมาย  

ของพันธกิจ Smile คือ ใส่ใจ เต็มใจ  ในการให้บริการ  ซึ่งเป็นหนึ่งใน  กลยุทธ์ MASS ที่จะนำไปสู่ 

การเป็นสำนักทะเบียนต้นแบบ  


 Outside
» ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่เอื้อเฟอสถานที่ออกกำลังกาย 

ห้อง FISNESS ให้กับบุคลากรของ สนท. เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณยงยุทธ  

พึ่งวงศ์ญาติ รองผู้อำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และคุณอัจฉรา  วีระสัมพันธ์ หัวหน้า

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ของพนักงาน มธ. ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย ในสนท. มากยิ่งขึ้น 

Reg_TU

25 มกราคม 2554 ฝายวางแผนและการคลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นัดพบผู้บริหาร สนท. เจรจารายการเปาหมายที่หน่วยงานเลือก
เป็นตัวชี้วัด เพื่อนำผลไปจัดสรรงบประมาณสมทบที่ได้รับปกติ (Block Grant) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท.  

สุขสันวันเกิดประจำเดือนมกราคม มีผู้ที่เกิดเดือนนี้ คือ วันที่
1
พี่ทองยุ่น


วันที่
5
พี่กฤตวัฒน
วันที่
13
อาจารยวีรวัฒน
และพี่อังคณา


วันที่
31
พี่สุภาวดี
(ฮ่ม)


สุขสันต์วันเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ วันที่
8

พี่ณัฐนันท
วันที่
16
พี่เกษม
และวันที่
26
พี่บุญจิรา ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ 

27-28 มกราคม 2554 สนท. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ 
ให้ความสนใจ เข้าชมบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นจำนวนมาก 

10 มีนาคม 2554 สนท. ศึกษาดูงาน ณ Lingnan University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบุคลากร 
ของสนท. ได้รับความรู้และเทคนิควิธีการดำเนินงานใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน  

27 มกราคม 2554 สานใจ...สร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 
จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบง่ายๆ  10 ท่า หรรษา 
โดยมีเลขนุการ สนท. เป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อให้
ประชาคม สนท. ใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น 

10 กุมภาพันธ์ 2554  สนท. สานใจ…สร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์  
จัดประชุมแนวทางการเลื่อนเงินเดือน เม.ย. 54 ของข้าราชการตาม 
ระบบใหม่ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนักงาน มธ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

 สวัสดีครับ
 พบกับ
 Talk
 of
 The
 “TU”
 ฉบับเดือนกุมภาพันธ


ป
 2554
 เดือนที่มีวันน้อยที่สุดของป
 
 ลูกแม่โดมของเรามีคำถาม

อะไรกันบ้าง
ไปติดตามกันเลยครับ
Talk  of  the "TU" 

»
 น้องถาม
:
ผมเปนศิษยเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หากต้องการหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ
เช่น
ใบรับรอง
คุณวุฒิ
หรือ
Transcript
สามารถขอได้ที่ไหน
และใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ


»
 พี่แมงปอตอบ
 : สำหรับการขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษย์เก่า สามารถขอได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ของสำนักทะเบียนฯ  
ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้น เพื่อความสะดวก พี่แมงปอขอแนะนำให้ไปตรวจสอบได้ที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องหน้ารู้ / การขอหลักฐานทางการศึกษา จะมีรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบ
การขอหลักฐานทางการศึกษา รวมทั้งระยะเวลาในการรอรับเอกสารครับ 

»
 น้องถาม
:
มีความประสงคจะย้ายคณะต้องทำอย่างไรบ้าง


»
 พี่แมงปอตอบ
: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
 ข้อ
19 นักศึกษาที่ศึกษาในคณะใดจะขอย้ายไปศึกษาคณะอื่นมิได้ เว้นแต่คะแนนสอบเข้าของนักศึกษาผู้นั้นสูงกว่าคะแนน
สอบเข้าของนักศึกษาลำดับสุดท้ายของคณะที่ขอย้ายไป ซึ่งจะต้องเป็นคะแนนสอบเข้าในสายเดียวกันและปีเดียวกันด้วย และ
การย้ายคณะในกรณีอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องว่าจะอนุมัติให้ย้ายได้หรือไม่  และข้อ 19.1 นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูกให้พัก ถูกถอนชื่อหรือถูกลบชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา 
 ข้อ
 19.2 ในการยื่นคำขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ การจะอนุมัติหรือไม่นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ
19.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแม้ไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะใหม่ก็ตาม ให้นำมาคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย 


 ดังนั้นนักศึกษาคนใดที่มีความประสงคจะย้ายคณะ
 ต้องติดต่อคณะที่นักศึกษาจะย้ายไปว่ามีเงื่อนและ

คุณสมบัติตามที่คณะกำหนดไว้หรือไม่ครับ


 ฉบับนี้หวังว่า ลูกแม่โดมทุกท่านคงจะคลายข้อสงสัยกันไปบ้างนะครับ สำหรับฉบับต่อไป จะมีเรื่องราว ฮิตๆ หรือประเด็น 
ข้อสังสัย อะไรที่เป็นประโยชน์ พี่แมงปอจะบินมาตอบข้อสงสัยให้แน่นอนครับ 

 มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่มั้ยค่ะ... จดหมายข่าวของเรายังคงมีอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เพียงแค่แอบเว้นช่วงไป

กับการเตรียมงานใหญ่ สำคัญๆ หลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการ

ศึกษา เพื่อให้การบริการได้รอบด้านมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใช้

ประโยชน์ของระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ในการริเริ่มจัดทำ Transcript ที่มีราย

ละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้คงใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะ แต่ก็มีเรื่องใหม่ที่นัก

ศึกษาไม่ต้องรอแล้ว สามารถใช้งานในระบบได้เลย คือ โปรแกรมทดลองผลการศึกษา หรือ คำนวณเกรด

ล่วงหน้า คิดว่านักศึกษาบางท่านอาจจะเคยทดลองใช้แล้ว เพราะเราเปิดให้ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่ง 

แต่ถ้ายัง..ก็ไม่เป็นไร ลองดูนะคะ รายละเอียดมีอยู่ในข่าวหน้า Smart จะสะดวก รวดเร็ว ทันใจ หรือไม่

อย่างไร ติชมกันได้ 

 อีกเรื่องที่สำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบใหม่ แบบ Smart Card ในขณะนี้ก็กำลัง

เตรียมติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออกอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การยืมคืน

หนังสือในห้องสมุด อดใจรอไม่นาน เปิดเทอมนี้คงได้เริ่มใช้กัน 

 ในฉบับหน้า เรามีข่าวดี ข่าวใหญ่ ที่ได้เฮกัน... คือ “การลดรอบระยะเวลาส่งผลสอบไล่” ที่จะช่วยให้นัก

ศึกษาได้ทราบผลคะแนนเร็วขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในฉบับหน้า... เราคงไม่ทิ้งช่วง

ห่างอีกแล้ว แต่ผู้อ่านก็คงไม่หายไปไหนเช่นกันใช่มั้ยค่ะ แล้วพบกันนะคะ  

Activity On F e b r u a r y  -  M a r c h  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม 2554

N
ext »

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม� ประจำป�การศึกษา 2554 
และ พบกับรายงานประจำป�การศึกษา 2552 ของ สนท. ได�แล�วที่ 
www.reg.tu.ac.th 

มธ. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
  คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน 
 ภาคภาษาอังกฤษ สาขาสื่อสารมวลชน (BJM) ติดตามรายละเอียด 
 ได�ที่  http://www.jc.tu.ac.th/bjm/  โทร. 02-696-6193, 
 02-696-6209   วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2554 
  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
 3. สาขาวิชาสถิติ 
ติดตามรายละเอียดได�ที่   http://www.cs.tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59 หรือ 564-4534-5 ต�อ1150,2165  
วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2554 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

"มิติ ใหม�ในการเร�ยนรู� ของ สนท. พร�อมกับ
ประสบการณ�ที่น�าประทับใจ"



Modern
มิติใหม� ในการบริการของ สนท. 

Accuracy
ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา 

ในแบบ สนท. 

Smart
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล�วงหน�ากันที่ 

www.reg.tu.ac.th 

Smile
โครงการสุขภาพดีเริ่มต�น 

ที่สำนักทะเบียน ป� 2 (ภาคต�อ) 
บทความพิเศษ 

ติดตามรายละเอียดได�ที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“เราเตร�ยมงานอะไรบ�าง..
เพื่อต�อนรับการเป�ดเทอมใหม�”

ที่ปรึกษา
 :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์ นางลักขณา 
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ
:
นางสาวสาริยา นวมจิต  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
:
นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์  
กองบรรณาธิการ
:
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพที่
:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8




 สวัสดีครับ
พบกับจดหมายข่าว
ฉบับเดือนกุมภาพันธ
-
มีนาคม
2554
จดหมายข่าวฉบับนี้อาจถึงมือ

ท่านผู้อ่านล่าช้าไปซักนิด
อันเนื่องมากจากภาวะงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงนั่นเองครับ
ต้องขออภัยมา


ณ
ที่นี้
แต่แมงปอยังคงมีเรื่องราวดีๆ
มาฝากกันเช่นเคยครับ



 Inside
»
ผลจากความมุง่มัน่ตัง้ใจในการทำงาน พรอ้มกบัหวัใจทีเ่ปียมไปดว้ยการบรกิาร สง่ผลให้

นางหริณัยา หนูสาท หรือน้าไก่ ของพวกเราชาว สนท. พนักงานสถานที่ สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มาติดต่อ  จนได้รับคำชมจากนักศึกษา  ว่าได้รับบริการที่มีลักษณะที่ตรงตามเปาหมาย  

ของพันธกิจ Smile คือ ใส่ใจ เต็มใจ  ในการให้บริการ  ซึ่งเป็นหนึ่งใน  กลยุทธ์ MASS ที่จะนำไปสู่ 

การเป็นสำนักทะเบียนต้นแบบ  


 Outside
» ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่เอื้อเฟอสถานที่ออกกำลังกาย 

ห้อง FISNESS ให้กับบุคลากรของ สนท. เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณยงยุทธ  

พึ่งวงศ์ญาติ รองผู้อำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และคุณอัจฉรา  วีระสัมพันธ์ หัวหน้า

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ของพนักงาน มธ. ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย ในสนท. มากยิ่งขึ้น 

Reg_TU

25 มกราคม 2554 ฝายวางแผนและการคลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นัดพบผู้บริหาร สนท. เจรจารายการเปาหมายที่หน่วยงานเลือก
เป็นตัวชี้วัด เพื่อนำผลไปจัดสรรงบประมาณสมทบที่ได้รับปกติ (Block Grant) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท.  

สุขสันวันเกิดประจำเดือนมกราคม มีผู้ที่เกิดเดือนนี้ คือ วันที่
1
พี่ทองยุ่น


วันที่
5
พี่กฤตวัฒน
วันที่
13
อาจารยวีรวัฒน
และพี่อังคณา


วันที่
31
พี่สุภาวดี
(ฮ่ม)


สุขสันต์วันเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ วันที่
8

พี่ณัฐนันท
วันที่
16
พี่เกษม
และวันที่
26
พี่บุญจิรา ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ 

27-28 มกราคม 2554 สนท. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ 
ให้ความสนใจ เข้าชมบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นจำนวนมาก 

10 มีนาคม 2554 สนท. ศึกษาดูงาน ณ Lingnan University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบุคลากร 
ของสนท. ได้รับความรู้และเทคนิควิธีการดำเนินงานใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน  

27 มกราคม 2554 สานใจ...สร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 
จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบง่ายๆ  10 ท่า หรรษา 
โดยมีเลขนุการ สนท. เป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อให้
ประชาคม สนท. ใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น 

10 กุมภาพันธ์ 2554  สนท. สานใจ…สร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์  
จัดประชุมแนวทางการเลื่อนเงินเดือน เม.ย. 54 ของข้าราชการตาม 
ระบบใหม่ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนักงาน มธ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

 สวัสดีครับ
 พบกับ
 Talk
 of
 The
 “TU”
 ฉบับเดือนกุมภาพันธ


ป
 2554
 เดือนที่มีวันน้อยที่สุดของป
 
 ลูกแม่โดมของเรามีคำถาม

อะไรกันบ้าง
ไปติดตามกันเลยครับ
Talk  of  the "TU" 

»
 น้องถาม
:
ผมเปนศิษยเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หากต้องการหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ
เช่น
ใบรับรอง
คุณวุฒิ
หรือ
Transcript
สามารถขอได้ที่ไหน
และใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ


»
 พี่แมงปอตอบ
 : สำหรับการขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษย์เก่า สามารถขอได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ของสำนักทะเบียนฯ  
ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้น เพื่อความสะดวก พี่แมงปอขอแนะนำให้ไปตรวจสอบได้ที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องหน้ารู้ / การขอหลักฐานทางการศึกษา จะมีรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบ
การขอหลักฐานทางการศึกษา รวมทั้งระยะเวลาในการรอรับเอกสารครับ 

»
 น้องถาม
:
มีความประสงคจะย้ายคณะต้องทำอย่างไรบ้าง


»
 พี่แมงปอตอบ
: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
 ข้อ
19 นักศึกษาที่ศึกษาในคณะใดจะขอย้ายไปศึกษาคณะอื่นมิได้ เว้นแต่คะแนนสอบเข้าของนักศึกษาผู้นั้นสูงกว่าคะแนน
สอบเข้าของนักศึกษาลำดับสุดท้ายของคณะที่ขอย้ายไป ซึ่งจะต้องเป็นคะแนนสอบเข้าในสายเดียวกันและปีเดียวกันด้วย และ
การย้ายคณะในกรณีอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องว่าจะอนุมัติให้ย้ายได้หรือไม่  และข้อ 19.1 นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูกให้พัก ถูกถอนชื่อหรือถูกลบชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา 
 ข้อ
 19.2 ในการยื่นคำขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ การจะอนุมัติหรือไม่นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ
19.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแม้ไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะใหม่ก็ตาม ให้นำมาคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย 


 ดังนั้นนักศึกษาคนใดที่มีความประสงคจะย้ายคณะ
 ต้องติดต่อคณะที่นักศึกษาจะย้ายไปว่ามีเงื่อนและ

คุณสมบัติตามที่คณะกำหนดไว้หรือไม่ครับ


 ฉบับนี้หวังว่า ลูกแม่โดมทุกท่านคงจะคลายข้อสงสัยกันไปบ้างนะครับ สำหรับฉบับต่อไป จะมีเรื่องราว ฮิตๆ หรือประเด็น 
ข้อสังสัย อะไรที่เป็นประโยชน์ พี่แมงปอจะบินมาตอบข้อสงสัยให้แน่นอนครับ 

 มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่มั้ยค่ะ... จดหมายข่าวของเรายังคงมีอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เพียงแค่แอบเว้นช่วงไป

กับการเตรียมงานใหญ่ สำคัญๆ หลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการ

ศึกษา เพื่อให้การบริการได้รอบด้านมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใช้

ประโยชน์ของระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ในการริเริ่มจัดทำ Transcript ที่มีราย

ละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้คงใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะ แต่ก็มีเรื่องใหม่ที่นัก

ศึกษาไม่ต้องรอแล้ว สามารถใช้งานในระบบได้เลย คือ โปรแกรมทดลองผลการศึกษา หรือ คำนวณเกรด

ล่วงหน้า คิดว่านักศึกษาบางท่านอาจจะเคยทดลองใช้แล้ว เพราะเราเปิดให้ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่ง 

แต่ถ้ายัง..ก็ไม่เป็นไร ลองดูนะคะ รายละเอียดมีอยู่ในข่าวหน้า Smart จะสะดวก รวดเร็ว ทันใจ หรือไม่

อย่างไร ติชมกันได้ 

 อีกเรื่องที่สำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบใหม่ แบบ Smart Card ในขณะนี้ก็กำลัง

เตรียมติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออกอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การยืมคืน

หนังสือในห้องสมุด อดใจรอไม่นาน เปิดเทอมนี้คงได้เริ่มใช้กัน 

 ในฉบับหน้า เรามีข่าวดี ข่าวใหญ่ ที่ได้เฮกัน... คือ “การลดรอบระยะเวลาส่งผลสอบไล่” ที่จะช่วยให้นัก

ศึกษาได้ทราบผลคะแนนเร็วขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในฉบับหน้า... เราคงไม่ทิ้งช่วง

ห่างอีกแล้ว แต่ผู้อ่านก็คงไม่หายไปไหนเช่นกันใช่มั้ยค่ะ แล้วพบกันนะคะ  

Activity On F e b r u a r y  -  M a r c h  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม 2554

N
ext »

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม� ประจำป�การศึกษา 2554 
และ พบกับรายงานประจำป�การศึกษา 2552 ของ สนท. ได�แล�วที่ 
www.reg.tu.ac.th 

มธ. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
  คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน 
 ภาคภาษาอังกฤษ สาขาสื่อสารมวลชน (BJM) ติดตามรายละเอียด 
 ได�ที่  http://www.jc.tu.ac.th/bjm/  โทร. 02-696-6193, 
 02-696-6209   วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2554 
  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
 3. สาขาวิชาสถิติ 
ติดตามรายละเอียดได�ที่   http://www.cs.tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59 หรือ 564-4534-5 ต�อ1150,2165  
วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2554 
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MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

"มิติ ใหม�ในการเร�ยนรู� ของ สนท. พร�อมกับ
ประสบการณ�ที่น�าประทับใจ"



Modern
มิติใหม� ในการบริการของ สนท. 

Accuracy
ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา 

ในแบบ สนท. 

Smart
มาคำนวณเกรดเฉลี่ยล�วงหน�ากันที่ 

www.reg.tu.ac.th 

Smile
โครงการสุขภาพดีเริ่มต�น 

ที่สำนักทะเบียน ป� 2 (ภาคต�อ) 
บทความพิเศษ 

ติดตามรายละเอียดได�ที่ www.reg.tu.ac.th และ http://km.reg.tu.ac.th

“เราเตร�ยมงานอะไรบ�าง..
เพื่อต�อนรับการเป�ดเทอมใหม�”

ที่ปรึกษา
 :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขวรินธ์ นางลักขณา 
โกเมนเอก นางสาวสุวดี เมฆา นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ นางกาญจนา โพบุญเรือง 
บรรณาธิการ
:
นางสาวสาริยา นวมจิต  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
:
นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์  
กองบรรณาธิการ
:
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์ นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวคณิตา ซองศิริ 
พิมพที่
:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติธรรมการพิมพ์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2403-4567-8




 สวัสดีครับ
พบกับจดหมายข่าว
ฉบับเดือนกุมภาพันธ
-
มีนาคม
2554
จดหมายข่าวฉบับนี้อาจถึงมือ

ท่านผู้อ่านล่าช้าไปซักนิด
อันเนื่องมากจากภาวะงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงนั่นเองครับ
ต้องขออภัยมา


ณ
ที่นี้
แต่แมงปอยังคงมีเรื่องราวดีๆ
มาฝากกันเช่นเคยครับ



 Inside
»
ผลจากความมุง่มัน่ตัง้ใจในการทำงาน พรอ้มกบัหวัใจทีเ่ปียมไปดว้ยการบรกิาร สง่ผลให้

นางหริณัยา หนูสาท หรือน้าไก่ ของพวกเราชาว สนท. พนักงานสถานที่ สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มาติดต่อ  จนได้รับคำชมจากนักศึกษา  ว่าได้รับบริการที่มีลักษณะที่ตรงตามเปาหมาย  

ของพันธกิจ Smile คือ ใส่ใจ เต็มใจ  ในการให้บริการ  ซึ่งเป็นหนึ่งใน  กลยุทธ์ MASS ที่จะนำไปสู่ 

การเป็นสำนักทะเบียนต้นแบบ  


 Outside
» ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่เอื้อเฟอสถานที่ออกกำลังกาย 

ห้อง FISNESS ให้กับบุคลากรของ สนท. เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณยงยุทธ  

พึ่งวงศ์ญาติ รองผู้อำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และคุณอัจฉรา  วีระสัมพันธ์ หัวหน้า

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ของพนักงาน มธ. ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย ในสนท. มากยิ่งขึ้น 

Reg_TU

25 มกราคม 2554 ฝายวางแผนและการคลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นัดพบผู้บริหาร สนท. เจรจารายการเปาหมายที่หน่วยงานเลือก
เป็นตัวชี้วัด เพื่อนำผลไปจัดสรรงบประมาณสมทบที่ได้รับปกติ (Block Grant) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท.  

สุขสันวันเกิดประจำเดือนมกราคม มีผู้ที่เกิดเดือนนี้ คือ วันที่
1
พี่ทองยุ่น


วันที่
5
พี่กฤตวัฒน
วันที่
13
อาจารยวีรวัฒน
และพี่อังคณา


วันที่
31
พี่สุภาวดี
(ฮ่ม)


สุขสันต์วันเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีประชาคม สนท. เกิดในเดือนนี้ คือ วันที่
8

พี่ณัฐนันท
วันที่
16
พี่เกษม
และวันที่
26
พี่บุญจิรา ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ 

27-28 มกราคม 2554 สนท. เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ 
ให้ความสนใจ เข้าชมบูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นจำนวนมาก 

10 มีนาคม 2554 สนท. ศึกษาดูงาน ณ Lingnan University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบุคลากร 
ของสนท. ได้รับความรู้และเทคนิควิธีการดำเนินงานใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน  

27 มกราคม 2554 สานใจ...สร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 
จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบง่ายๆ  10 ท่า หรรษา 
โดยมีเลขนุการ สนท. เป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อให้
ประชาคม สนท. ใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น 

10 กุมภาพันธ์ 2554  สนท. สานใจ…สร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์  
จัดประชุมแนวทางการเลื่อนเงินเดือน เม.ย. 54 ของข้าราชการตาม 
ระบบใหม่ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับ ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนักงาน มธ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนท. 

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

 สวัสดีครับ
 พบกับ
 Talk
 of
 The
 “TU”
 ฉบับเดือนกุมภาพันธ


ป
 2554
 เดือนที่มีวันน้อยที่สุดของป
 
 ลูกแม่โดมของเรามีคำถาม

อะไรกันบ้าง
ไปติดตามกันเลยครับ
Talk  of  the "TU" 

»
 น้องถาม
:
ผมเปนศิษยเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หากต้องการหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ
เช่น
ใบรับรอง
คุณวุฒิ
หรือ
Transcript
สามารถขอได้ที่ไหน
และใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ


»
 พี่แมงปอตอบ
 : สำหรับการขอหลักฐานทางการศึกษาของศิษย์เก่า สามารถขอได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ของสำนักทะเบียนฯ  
ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้น เพื่อความสะดวก พี่แมงปอขอแนะนำให้ไปตรวจสอบได้ที่ 
www.reg.tu.ac.th หัวข้อ เรื่องหน้ารู้ / การขอหลักฐานทางการศึกษา จะมีรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบ
การขอหลักฐานทางการศึกษา รวมทั้งระยะเวลาในการรอรับเอกสารครับ 

»
 น้องถาม
:
มีความประสงคจะย้ายคณะต้องทำอย่างไรบ้าง


»
 พี่แมงปอตอบ
: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
 ข้อ
19 นักศึกษาที่ศึกษาในคณะใดจะขอย้ายไปศึกษาคณะอื่นมิได้ เว้นแต่คะแนนสอบเข้าของนักศึกษาผู้นั้นสูงกว่าคะแนน
สอบเข้าของนักศึกษาลำดับสุดท้ายของคณะที่ขอย้ายไป ซึ่งจะต้องเป็นคะแนนสอบเข้าในสายเดียวกันและปีเดียวกันด้วย และ
การย้ายคณะในกรณีอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องว่าจะอนุมัติให้ย้ายได้หรือไม่  และข้อ 19.1 นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูกให้พัก ถูกถอนชื่อหรือถูกลบชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา 
 ข้อ
 19.2 ในการยื่นคำขอย้ายคณะ นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบ การจะอนุมัติหรือไม่นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ
19.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแม้ไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะใหม่ก็ตาม ให้นำมาคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย 


 ดังนั้นนักศึกษาคนใดที่มีความประสงคจะย้ายคณะ
 ต้องติดต่อคณะที่นักศึกษาจะย้ายไปว่ามีเงื่อนและ

คุณสมบัติตามที่คณะกำหนดไว้หรือไม่ครับ


 ฉบับนี้หวังว่า ลูกแม่โดมทุกท่านคงจะคลายข้อสงสัยกันไปบ้างนะครับ สำหรับฉบับต่อไป จะมีเรื่องราว ฮิตๆ หรือประเด็น 
ข้อสังสัย อะไรที่เป็นประโยชน์ พี่แมงปอจะบินมาตอบข้อสงสัยให้แน่นอนครับ 

 มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่มั้ยค่ะ... จดหมายข่าวของเรายังคงมีอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เพียงแค่แอบเว้นช่วงไป

กับการเตรียมงานใหญ่ สำคัญๆ หลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการ

ศึกษา เพื่อให้การบริการได้รอบด้านมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใช้

ประโยชน์ของระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ในการริเริ่มจัดทำ Transcript ที่มีราย

ละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้คงใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะ แต่ก็มีเรื่องใหม่ที่นัก

ศึกษาไม่ต้องรอแล้ว สามารถใช้งานในระบบได้เลย คือ โปรแกรมทดลองผลการศึกษา หรือ คำนวณเกรด

ล่วงหน้า คิดว่านักศึกษาบางท่านอาจจะเคยทดลองใช้แล้ว เพราะเราเปิดให้ใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่ง 

แต่ถ้ายัง..ก็ไม่เป็นไร ลองดูนะคะ รายละเอียดมีอยู่ในข่าวหน้า Smart จะสะดวก รวดเร็ว ทันใจ หรือไม่

อย่างไร ติชมกันได้ 

 อีกเรื่องที่สำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานบัตรนักศึกษาในรูปแบบใหม่ แบบ Smart Card ในขณะนี้ก็กำลัง

เตรียมติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออกอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การยืมคืน

หนังสือในห้องสมุด อดใจรอไม่นาน เปิดเทอมนี้คงได้เริ่มใช้กัน 

 ในฉบับหน้า เรามีข่าวดี ข่าวใหญ่ ที่ได้เฮกัน... คือ “การลดรอบระยะเวลาส่งผลสอบไล่” ที่จะช่วยให้นัก

ศึกษาได้ทราบผลคะแนนเร็วขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในฉบับหน้า... เราคงไม่ทิ้งช่วง

ห่างอีกแล้ว แต่ผู้อ่านก็คงไม่หายไปไหนเช่นกันใช่มั้ยค่ะ แล้วพบกันนะคะ  

Activity On F e b r u a r y  -  M a r c h  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม 2554

N
ext »

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม� ประจำป�การศึกษา 2554 
และ พบกับรายงานประจำป�การศึกษา 2552 ของ สนท. ได�แล�วที่ 
www.reg.tu.ac.th 

มธ. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
  คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน 
 ภาคภาษาอังกฤษ สาขาสื่อสารมวลชน (BJM) ติดตามรายละเอียด 
 ได�ที่  http://www.jc.tu.ac.th/bjm/  โทร. 02-696-6193, 
 02-696-6209   วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2554 
  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
 3. สาขาวิชาสถิติ 
ติดตามรายละเอียดได�ที่   http://www.cs.tu.ac.th/ 
โทร. 02-564-4440-59 หรือ 564-4534-5 ต�อ1150,2165  
วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2554 
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Office of the Registrar, Thammasat University

"มิติ ใหม�ในการเร�ยนรู� ของ สนท. พร�อมกับ
ประสบการณ�ที่น�าประทับใจ"


