
Modern
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ.สนท.  

กับการเปลี่ยนช�วงเวลา 
การเป�ดเทอม ไปสู�สากล 

Accuracy
กว�าจะมาเป�นปริญญาบัตร ! ภาค 2  

Smart
อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ 

ทำบัตรนักศึกษา 

Smile
สิ้นป�งบประมาณ 2554 

มีอะไรในป�งบประมาณ 2555 โดย บก.  

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

ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีรวัฒน์	จันทโชติ	นางดวงรัตน์	เอนกเวียง	นางวิลาภรณ์	ไวโรจนกุล	นางอังคณา	เวศาขวรินธ์		
นางลักขณา	โกเมนเอก	นางสาวสุวดี	เมฆา	นางศรีสุรางค์	จันทรสมบัติ	นางกาญจนา	โพบุญเรือง	
บรรณาธิการ	:	นางสาวสาริยา	นวมจิต		ผูชวยบรรณาธิการ	:	นายปฐมพงษ์	พุ่มพฤกษ์		
กองบรรณาธิการ	:	นางสาวธีรารัตน์	สุทธิพงศ์	นางสาวดวงพร	โสติถิมานนท์	นายกฤตวัฒน์	โกมลวรวิทยา	นางสาวคณิตา	ซองศิริ	

ออกแบบ	:	เทวิน	สุวรรณศิริ	โทรศัพท์	081-488-8242	พิมพ์ที่	:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	นิติธรรมการพิมพ์	จ.นนทบุรี	โทรศัพท์	0-2403-4567-8		

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ 
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ   

Reg_TU

2-3	กันยายน	2554	สนท.	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”		
ณ	อิมภู	ฮิลล์	รีสอร์ท	จ.	นครราชสีมา	เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ	สนท.	ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน	

22	สิงหาคม	2554	สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม	ประชาคม	สนท.	มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้	วันที่	9	คุณกฤษณะ	วันที่	14	คุณก่อเกียรติ		

วันที่	15	คุณอัศณี	วันที่	18	คุณกรกนก	และวันที่	31	คุณวิลาภรณ์	ขอให้มีความสุขมาก	ๆ	อย่าเจ็บอย่าจน	นะครับ	

Talk  of  the "TU" 

Activity On S e p t e m b e r  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนกันยายน 2554

N
ext »

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ประกาศเลื่อนกำหนด 
วันรับสมัครบุคคลเข�าศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54  
ชำระเงินค�าสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบข�อเขียนเป�น 
วันที่ 12 ต.ค. 54 

7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดต�อคณะเจ�าของวิชาขอทราบ 
งดรับ-รับเพิ่ม  
โควตารอบ2 (ถ�ามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54  
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2555  www.reg.tu.ac.th  
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1-2	กันยายน	2554	สนท.	โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา	เข้าร่วมงาน	TU	Open	House	2011	“สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว"	สิ่งแวดล้อมดี	สู่การศึกษาที่ดี	ที่นี่	“ธรรมศาสตร์”		ณ	ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์	รังสิต	(อาคาร
ยิมเนเซียม	1)	มธ.	ศูนย์รังสิต	โดยงานนี้	สนท.	เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา	ของ	มธ.	ปีการศึกษา	
2555	ไว้อย่างครบถ้วน	มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า	13,000	คน	

5 11

1	กันยายน	2554	สนท.	รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สนท.	ศูนย์รังสิต	
1 4

19 20

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ 
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว 
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน 
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ  

 “ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...  
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ 

ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ” 

»	 นองถาม	:	ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม	จะสามารถขอไดที่ไหน	และติดตอที่ใครครับ		

»	 พี่แมงปอตอบ	:	ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม	(หรือ	Remote	Access	)	ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา	

(สปข.)	ด้วยตนเอง	พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ	สำหรับศูนย์รังสิต	ณ	อาคารวิทยบริการ	หรือ	ห้อง	SC2035	อาคารเรียนรวม

สังคมศาสตร์	สำหรับท่าพระจันทร์	ณ	ห้องบริการคอมพิวเตอร์	อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่	 โทร.	02-564-4440-79	ต่อ	1183	/	

1954	/	5003	ท่าพระจันทร์	และห้อง	TU-Edutainment	คณะศิลปะศาสตร์	สอบถามเพิ่มเติมที่	โทร.	02-613-3333	ต่อ	3406	/	3409		

	 ปล.	สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม	 (หรือ	Remote	Access	 )	ใชเปน	Password	คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ

บริการการศึกษาของ	สนท.	เชน	การจดทะเบียนฯ	ตรวจสอบผลการศึกษา	ตารางสอน	–	ตารางสอบ	และอื่นๆ	ครับ	

»	 นองถาม	 :	 ในการเบิกคาเทอม	ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง	หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย	สำหรับ	

คาใชจายในการจดทะเบยีนฯ	เพือ่แนบไปกบัใบเสรจ็คาจดทะเบยีนฯ	จะสามารถขอรบัไดทีไ่หนคะ	

»	 พี่แมงปอตอบ	 :	สำหรับหลักฐานดังกล่าว	ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาในทุกระดับชั้น	ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป	Download	ได้ที่	 	www.reg.tu.ac.th	หัวข้อเรื่องน่ารู้	 /	 ระเบียบมธ.	ว่าด้วย	

ค่าธรรมเนียม	จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ	สนท.	ประทับตรามหาวิทยาลัย	รับรองให้ครับ		

	 ปิดท้าย	ขอฝากจดหมายข่าว	สนท.	MASS	News	 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน	ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล	

ข่าวสารที่หลากหลาย	รวดเร็วฉับไวต่าง	ๆ	มากมาย	อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ	Mass	News	ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด	รับรอง

เลยว่าจะได้รับสาระความรู้	รวมทั้งข่าวสารต่าง	ๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ	

	 Inside	»	ฉบับนี้ขอชื่นชม	ฝ่ายรับเข้าศึกษา	ที่เป็นตัวแทน	สนท.	 เข้าร่วม
งาน	Open	House	2011	โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา	
เกณฑ์การรับสมัคร	รวมทั้ง	สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ	ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา	และการแสดงความสามารถของ	น้อง	ๆ	จากโรงเรียนต่าง	ๆ	ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ	สนท.	เป็นจำนวนมาก			

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

ส�งท�าย 

ป�งบประมาณเก�า 

เริ่มต�น 

ป�งบประมาณใหม�  

	 อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้	 เพราะเสียสละเวลา	และแรงกาย	แรงใจ	ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาระบบ	
ประเมินผลการปฏิบัติงาน”	งานนี้เพื่อ	สนท.	จริง	ๆ	ครับ	พวกเขาก็คือ	คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน	สนท.	
(QA	ชุดที่1)	และคุณประชา	พฤกษาชื่น	วิทยากรคนเก่งของเรา	ขอบคุณมาก	ๆ	ครับ		

	 Outside	»	ขอขอบพระคุณ	สำนักทะเบียนและประมวลผล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน	และเยี่ยมชม	สนท.ของเรา	โดยงานนี้	พร้อมใจกันมากว่า	40	คน	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน	แถมยังใจดี	มีของมาฝากสำหรับ	พี่น้องประชาคม	สนท.	ของเราทุกคนอีกด้วย	ขอบคุณ
มาก	ๆ	ครับ		

	 Dragonfly	ขอเดินหน้า	ตามล่าจับถูกต่อไป	หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่	คงจะได้พบกับเราใน	Catch	Them	Being	Good		
ในฉบับต่อไปเป็นแน่แท้	!		

	 คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว	แต่อดไม่ได้ค่ะ	กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้	เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ	และ	

ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ	คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว	จริงมั้ยค่ะ?..		

	 กลับมาเข้าเรื่องกัน...	ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส	“การเปิดประตูสู่อาเซียน”	คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน	เมื่อครั้ง	

นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน	กับประเด็นร้อนๆ	ที่ว่า	ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง	สนท.	หรือ	มหาวิทยาลัย

ต้องปรับตัวอย่างไร	กระทบมากน้อยขนาดไหน	ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร	ติดตามอ่านได้ที่	หน้าข่าว	Modern	ค่ะ	

	 ในส่วน	Accuracy	จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ	และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร	

นักศึกษา	(ใบที่	2)	ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น	ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ	Smart	เสมอ...	ส่วนของ	Smile		

ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร	ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	 เพื่อให้การบริการที่ดี	 เพราะเราเชื่อว่า	 “ถ้าผู้ให้

บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”	

	 ความเชื่อข้างต้น...	 ทำให้เรามีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่าง	 เพื่อเป็น	

การสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างยั่งยืน	 ในปีงบประมาณ	2554	นี้	 เราได้จัด

กิจกรรมแห่งความสุข	ภายใต้ชื่อ	 “สุขภาพดีเริ่มต้นที่	 สนท.”	ที่ตอกย้ำจุดยืนของ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ	สนท.	 เพราะองค์กรจะทำหน้าที่ส่งเสริมแต่

เรื่อง	Work	Skill	 เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว	จะต้องส่งเสริม	Life	Skill	 ให้มีน้ำหนัก	

ที่เท่ากัน	 “งานกับชีวิต”	หากเราจัดให้เกิดความสมดุล	ก็จะนำไปสู่การทำงานที่ดี	

มีประสิทธิภาพ	ทั้งคนและองค์กรต่างก็มีความสุข	 เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่าง

แท้จริง	

	 หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	และปีงบประมาณหน้า	 เราจะมี

ทิศทางการพัฒนาเช่นไร	ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ	



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

	กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร ! ภาค 2 	สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. : 
 เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย   

	ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !  

	 	จดัพมิพป์รญิญาบตัรเรยีงตามลำดบัการเขา้รบัปรญิญา	 	ตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้ง	 	เสนอลงนามปรญิญาบตัร	
	 	ตดิเหรยีญธรรมจกัร	 	เขา้ปกปรญิญาบตัร	ประกอบดว้ย	ปรญิญาบตัร	ใบแปลปรญิญาบตัร	
	 นอกจากนี	้สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุในกระบวนการผลติปรญิญาบตัร	คอื	ขอ้มลูของปรญิญาบตัรจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง	แมน่ยำ	มคีวามผดิพลาดเปน็	0%	ซึง่มฝีา่ยทีร่บัหนา้ทีส่ำคญัใน
กระบวนการผลติปรญิญาบตัรขา้งตน้	ดงันี	้	
	 1.	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัการอนมุตัปิรญิญา	จำแนกตามระดบัการ
ศกึษาคณะ/สาขาวชิา	ชือ่ปรญิญาตามหลกัสตูร	และวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ	
	 2.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัชือ่-สกลุของนกัศกึษาทีเ่สนอขออนมุตัปิรญิญา	ซึง่นกัศกึษาไดต้รวจ
สอบความถกูตอ้งแลว้เมือ่แจง้ความประสงคข์อจบการศกึษา	
	 3.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	รบัผดิชอบเกีย่วกบัการผลติปรญิญาบตัร	โดยใชฐ้านขอ้มลูนกัศกึษาทีฝ่า่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	
และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์ดำเนนิการบนัทกึสถานะสำเรจ็การศกึษา	ซึง่เปน็ฐานขอ้มลูเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการผลติหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษาอืน่	ๆ	ไดแ้ก	่หนงัสอืรบัรอง
คณุวฒุ	ิฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ		
	 4.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั		ตรวจสอบรายชือ่	และคณะ/สาขาวชิาทีจ่ดัพมิพจ์ากฐานขอ้มลูนกัศกึษากบัรายชือ่ที่ไดร้บัอนมุตัปิรญิญาอกีครัง้หนึง่		เพือ่ใชใ้นการจดั
เรยีงลำดบัรายชือ่การเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร		ทำใหข้อ้มลูถกูตอ้งและครบถว้น	
	 จากภารกจิทัง้หมดขอสรปุเปน็แผนผงักระบวนการดำเนนิการผลติปรญิญาบตัร	ดงันี้	

 จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกัน
บ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่างานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก 
โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย 		 ถอืเปน็ประเดน็ทีก่ำลงัถกูพดูถงึเปน็อยา่งมาก	ในชว่งนี	้ในวงการศกึษาเลยครบักบักระแสขา่วจาก	

ที่ประชุมอธิการบด	ี(ทปอ.)	 เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา	หรือเรียกง่าย	ๆ	ว่า	“เปิดเทอม”	เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน	ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ	ความคิดเห็นของ	
ผศ.ดร.วีรวัฒน	์จันทโชต	ิผอ.	สนท.	ของเรา	ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที	่ 6	กันยายน	2554	 โดย		
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร	์เกีย่วกบัประเดน็การเลือ่นเปดิเทอมจากเดอืนมถินุายนไปเปน็เดอืนกนัยายน	
โดยมปีระเดน็ทีน่า่สนใจดงันี	้	

	 นักศึกษา	 :	ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการเปลีย่นเวลาเปดิเทอมจากชว่งเดอืนมถินุายนไปเปน็ชว่งเดอืนกนัยายนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
กลุม่ประเทศอาเซยีน		

	 อ.วรีวฒัน	์:	สำหรบัประเทศ	ในกลุม่อาเซยีนแตล่ะประเทศ	ไมไ่ดม้เีวลาเปดิเทอมทีส่อดคลอ้งกนัมากนกั	ซึง่	ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย	(ทปอ.)	เองกย็งัไมไ่ดม้เีปา้หมายทีช่ดัเจน	หากมองเรือ่งการเลือ่นเวลาเปดิเทอมของประเทศไทย	เพือ่ประโยชนข์องนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนแล้ว	ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม	่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี	้ถ้าตั้งคำถามว่า			
นกัศกึษาของเราอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนหรอืไม	่เชน่	คณุอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นที่
อินโดนีเซียหรือไม	่หรือในทางกลับกัน	ประเทศต่าง	ๆ	ในกลุ่มอาเซียน	 เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม	่หรือมองในเรื่องของ			
นกัศกึษาของเราอยากทีจ่ะเขา้ไปทำงานในประเทศกลุม่อาเซยีนหรอืไม่	ผมคดิวา่เรายงัไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีด	การศกึษาหรอืการ
ทำงานในประเทศเหลา่นีม้ากพอ	อยา่งไรกด็คีงตอ้งรอใหท้ีป่ระชมุอธกิารบด	ี(ทปอ.)	เรยีกประชมุมหาวทิยาลยัตา่งๆ	และมมีตอิอกมาให้
ชดักวา่นีค้รบั		

	 นกัศกึษา	:	ถา้ตอ้งปรบั	ทางมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรม์คีวามพรอ้มแคไ่หนในการปรบัใชเ้วลาการเปดิเทอมใหม	่	

	 อ.วรีวฒัน์	 :	มหาวทิยาลยัสามารถทำได	้เพราะเปน็การเลือ่นเวลาไปขา้งหนา้	จากมถินุายน	เปน็	สงิหาคม	เพยีงแตน่กัศกึษาจะวา่ง
ในชว่งทีต่อ้งรอเปดิเทอมเทา่นัน้	แตอ่ยา่งไรคงตอ้งมาคยุกนัใหช้ดัเจนถงึวตัถปุระสงค	์และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	

	 นกัศกึษา	:	การเลือ่นการเปดิเทอมสง่ผลกระทบกบัปฏทินิการศกึษาทีว่างแผนไวล้ว่งหนา้มากนอ้ยแคไ่หน		

	 อ.วรีวฒัน์	 :	สำหรบัปฏทินิการศกึษา	คงจะไมไ่ดก้ระทบมาก	เราเพยีงแคย่กกจิกรรมตา่งๆ	ไปทัง้สว่น	และขยบัเวลาเทา่นัน้	เพยีงแค่
เลือ่นเวลาขยบัไป	เพราะมนัเปน็การเลือ่นไปขา้งหนา้	ไมไ่ดเ้ลือ่นขยบัเขา้มา	ซึง่ตรงนีค้วรมกีารหารอืในวงการการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปฐม	
มธัยม	และมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากตารางเวลาของกจิกรรมตา่ง	ๆ	เชน่การเรยีนการสอน	และการสอบ	มนัจะตอ้งสอดคลอ้งกนั	ปรบัระยะ
เวลาไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ระบบการศกึษา		

	 นกัศกึษา	:	ทา่นคดิวา่จะสง่ผลกระทบตอ่การรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่หรอืไม	่	

	 อ.วีรวัฒน	์ :	 ไม่กระทบครับ	 เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	และหากมีการเริ่ม
เปลีย่นแปลงตัง้แตป่กีารศกึษา	2555	และเริม่เปดิเทอมเดอืนสงิหาคม	หมายความวา่การรบัเขา้ไดเ้สรจ็สิน้ไปแลว้	เพยีงแตน่กัศกึษาจะ
ว่าง	และตอ้งรอเวลาถงึ	2	เดอืนในการเปิดเทอมครบั	

	 นีเ่ปน็สว่นหนึง่ของความคดิเหน็ของทา่นผูอ้ำนวยการ	สนท.	ทีม่องวา่การเลือ่นเวลาเปดิเทอมของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ประเทศกลุ่มอาเซียน	ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน	มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	คงต้องติดตาม		
ความคบืหนา้ตอ่ไป	วา่จะมคีวามชดัเจนไปในทศิทางใด	คอลมัน	์Modern	จะไปเจาะลกึขอ้มลูมาฝากทา่นผูอ้า่นทกุคนอยา่งแนน่อนครบั	

	พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง ! 

	 จากที่ ได้นำเสนอ	 การพัฒนาขั้นตอนการทำบัตร		

นกัศกึษา	ใบที	่2	ไดเ้รว็ขึน้	จาก	15	วนัทำการ	หรอื	3	สปัดาห	์

เป็น	 10	 วันทำการ	หรือ	2	สัปดาห	์นั้น	สนท.	 ได้ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการวิเคราะห์		

ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 เพื่อพัฒนาให้มีความสะดวก			

รวดเร็วอยู่เสมอ	และในครั้งนี้	แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร		

นักศึกษา	ยังเท่าเดิม	แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้

บรกิารสะดวกมากขึน้		

	 จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา	

(ใบที่2)	จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ	ธ.กรุงไทยฯ	ผลิต

	 ในปีงบประมาณ	2554	สนท.	มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้	

MASS	Strategy	 ไม่ว่าจะเป็น	Modern	พัฒนาด้านการ

บริการ	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 ระบบการ		

ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา	ในส่วนของการบริการ

จัดการ	ต่อยอดการจัดการความรู้	 โดยการจัดทำคู่มือความรู้	

2	 เรื่อง	ได้แก่	การลาพักการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	และ

การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์	นอกจากนี้		

ยังจัดทำ	e-learning	เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

โครงการปกติ	 	Accuracy	 เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล

ทางการศึกษา	 มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน			

และกำหนดขั้นตอนให้ถูก		 กฎ		 ระเบียบ		 ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เช่น	การตรวจสอบและอนุมัติ

ปริญญา	การตรวจสอบคุณวุฒิ	การได้รับเกียรตินิยม	และ

การได้รับทุนภูมิพล	 เป็นต้น		 และนำเสนอผ่านสื่อ	 เช่น	

จดหมายข่าว		

	 Smart	มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง

มากขึ้น	 เช่น	ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ	ให้กับ

หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ	การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน	เช่น	การลดรอบการส่งผลการศึกษา	การลด

รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา	 (ใบที่2)	 รวมทั้งมีการ

ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ	 เพื่อการนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด		

บัตรเรียบร้อยแล้วต้องส่งมาที่	 สนท.	 จากนั้นนักศึกษา		

จะมารับที่	 สนท.	 และจึงไปรับรหัส	 pin	 code	 4	หลักที่			

ธ.กรุงไทยฯ	อีก	ดังนั้น	กระบวนการใหม่	จึงได้ปรับให้	 เมื่อ				

ธ.กรุงไทยฯ	ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว	 ไม่ต้องส่งมาที่	 สนท.	

สามารถให้นักศึกษาไปรับบัตรนักศึกษา	พร้อมกับ	 รหัส	

pincode	4	หลัก	ได้ทันที	ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น	

ขณะเดียวกับ	สนท.	ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง

ดว้ย	สำหรบัการปรบัปรงุกระบวนการในครัง้นี	้ตอ้งขอชมเชย

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ	ที่มีการวิเคราะห์

กระบวนการดำเนินงาน	และพัฒนาอยู่เสมอครับ		

	 Smile	 สนท.ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	 จึงมีการ		

ส่งเสริมให้บุคลการมีความพร้อมในการให้บริการและมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน	 โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่	

สนท.	 ปี2	 ทั้งสุขภาพกายจัดกิจกรรมออกกำลังกายใน		

รูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	แอร์ราบิค	และฮูล่าฮุบ	ส่วยสุขภาพใจ			

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา	และ

ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ	ในโอกาสพิเศษต่าง	ๆ	รวมไป

ถึงโครงการสานใจสร้างสุข	ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้	ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย

มากขึ้น	เช่น	จดหมายข่าว	และ	Facebook		

	 ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น	จะสำเร็จเลยไม่ได้	

ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ	จากบุคลากร	สนท.	ทุกท่าน	

ที่มีหัวใจเดียวกัน	นั่นก็คือ	หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ	และ		

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่	สนท.	

ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ	2554	บางโครงการเป็น

โครงการที่เกิดขึ้นใหม่	และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด	

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น	และอีกภารกิจ

ที่จะลืมเสียไม่ได้	นั่นคือ	การประกันคุณภาพ	(QA)	ซึ่งเป็น

หน้าที่ของพวกเราชาว	สนท.	ทุกคนจะต้องร่วมแรง	ร่วมใจ	

เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป	สำหรับ	 ในปีงบประมาณ	

2555	จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น	ติดตามได้ใน

ฉบับหน้าครับ	

	 	 ผมขอปดิทา้ยดว้ยองคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็	ของ	“กวา่จะมาเปน็ปรญิญาบตัร”	ฝากไวใ้หก้บัเครอืขา่ยงานทะเบยีนนกัศกึษา	ทกุคนนะครบั	
	 	หลกัเกณฑก์ารจดัเรยีงลำดบัรายชือ่บณัฑติ				ชือ่ปรญิญา	หลกัสตูร	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญา	
	 	รปูแบบใบปรญิญาบตัร	ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

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

	กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร ! ภาค 2 	สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. : 
 เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย   

	ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !  

	 	จดัพมิพป์รญิญาบตัรเรยีงตามลำดบัการเขา้รบัปรญิญา	 	ตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้ง	 	เสนอลงนามปรญิญาบตัร	
	 	ตดิเหรยีญธรรมจกัร	 	เขา้ปกปรญิญาบตัร	ประกอบดว้ย	ปรญิญาบตัร	ใบแปลปรญิญาบตัร	
	 นอกจากนี	้สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุในกระบวนการผลติปรญิญาบตัร	คอื	ขอ้มลูของปรญิญาบตัรจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง	แมน่ยำ	มคีวามผดิพลาดเปน็	0%	ซึง่มฝีา่ยทีร่บัหนา้ทีส่ำคญัใน
กระบวนการผลติปรญิญาบตัรขา้งตน้	ดงันี	้	
	 1.	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัการอนมุตัปิรญิญา	จำแนกตามระดบัการ
ศกึษาคณะ/สาขาวชิา	ชือ่ปรญิญาตามหลกัสตูร	และวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ	
	 2.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัชือ่-สกลุของนกัศกึษาทีเ่สนอขออนมุตัปิรญิญา	ซึง่นกัศกึษาไดต้รวจ
สอบความถกูตอ้งแลว้เมือ่แจง้ความประสงคข์อจบการศกึษา	
	 3.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	รบัผดิชอบเกีย่วกบัการผลติปรญิญาบตัร	โดยใชฐ้านขอ้มลูนกัศกึษาทีฝ่า่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	
และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์ดำเนนิการบนัทกึสถานะสำเรจ็การศกึษา	ซึง่เปน็ฐานขอ้มลูเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการผลติหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษาอืน่	ๆ	ไดแ้ก	่หนงัสอืรบัรอง
คณุวฒุ	ิฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ		
	 4.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั		ตรวจสอบรายชือ่	และคณะ/สาขาวชิาทีจ่ดัพมิพจ์ากฐานขอ้มลูนกัศกึษากบัรายชือ่ที่ไดร้บัอนมุตัปิรญิญาอกีครัง้หนึง่		เพือ่ใชใ้นการจดั
เรยีงลำดบัรายชือ่การเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร		ทำใหข้อ้มลูถกูตอ้งและครบถว้น	
	 จากภารกจิทัง้หมดขอสรปุเปน็แผนผงักระบวนการดำเนนิการผลติปรญิญาบตัร	ดงันี้	

 จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกัน
บ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่างานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก 
โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย 		 ถอืเปน็ประเดน็ทีก่ำลงัถกูพดูถงึเปน็อยา่งมาก	ในชว่งนี	้ในวงการศกึษาเลยครบักบักระแสขา่วจาก	

ที่ประชุมอธิการบด	ี(ทปอ.)	 เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา	หรือเรียกง่าย	ๆ	ว่า	“เปิดเทอม”	เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน	ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ	ความคิดเห็นของ	
ผศ.ดร.วีรวัฒน	์จันทโชต	ิผอ.	สนท.	ของเรา	ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที	่ 6	กันยายน	2554	 โดย		
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร	์เกีย่วกบัประเดน็การเลือ่นเปดิเทอมจากเดอืนมถินุายนไปเปน็เดอืนกนัยายน	
โดยมปีระเดน็ทีน่า่สนใจดงันี	้	

	 นักศึกษา	 :	ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการเปลีย่นเวลาเปดิเทอมจากชว่งเดอืนมถินุายนไปเปน็ชว่งเดอืนกนัยายนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
กลุม่ประเทศอาเซยีน		

	 อ.วรีวฒัน	์:	สำหรบัประเทศ	ในกลุม่อาเซยีนแตล่ะประเทศ	ไมไ่ดม้เีวลาเปดิเทอมทีส่อดคลอ้งกนัมากนกั	ซึง่	ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย	(ทปอ.)	เองกย็งัไมไ่ดม้เีปา้หมายทีช่ดัเจน	หากมองเรือ่งการเลือ่นเวลาเปดิเทอมของประเทศไทย	เพือ่ประโยชนข์องนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนแล้ว	ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม	่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี	้ถ้าตั้งคำถามว่า			
นกัศกึษาของเราอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนหรอืไม	่เชน่	คณุอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นที่
อินโดนีเซียหรือไม	่หรือในทางกลับกัน	ประเทศต่าง	ๆ	ในกลุ่มอาเซียน	 เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม	่หรือมองในเรื่องของ			
นกัศกึษาของเราอยากทีจ่ะเขา้ไปทำงานในประเทศกลุม่อาเซยีนหรอืไม่	ผมคดิวา่เรายงัไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีด	การศกึษาหรอืการ
ทำงานในประเทศเหลา่นีม้ากพอ	อยา่งไรกด็คีงตอ้งรอใหท้ีป่ระชมุอธกิารบด	ี(ทปอ.)	เรยีกประชมุมหาวทิยาลยัตา่งๆ	และมมีตอิอกมาให้
ชดักวา่นีค้รบั		

	 นกัศกึษา	:	ถา้ตอ้งปรบั	ทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์คีวามพรอ้มแคไ่หนในการปรบัใชเ้วลาการเปดิเทอมใหม	่	

	 อ.วรีวฒัน	์ :	มหาวทิยาลยัสามารถทำได	้เพราะเปน็การเลือ่นเวลาไปขา้งหนา้	จากมถินุายน	เปน็	สงิหาคม	เพยีงแตน่กัศกึษาจะวา่ง
ในชว่งทีต่อ้งรอเปดิเทอมเทา่นัน้	แตอ่ยา่งไรคงตอ้งมาคยุกนัใหช้ดัเจนถงึวตัถปุระสงค	์และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	

	 นกัศกึษา	:	การเลือ่นการเปดิเทอมสง่ผลกระทบกบัปฏทินิการศกึษาทีว่างแผนไวล้ว่งหนา้มากนอ้ยแคไ่หน		

	 อ.วรีวฒัน์	 :	สำหรบัปฏทินิการศกึษา	คงจะไมไ่ดก้ระทบมาก	เราเพยีงแคย่กกจิกรรมตา่งๆ	ไปทัง้สว่น	และขยบัเวลาเทา่นัน้	เพยีงแค่
เลือ่นเวลาขยบัไป	เพราะมนัเปน็การเลือ่นไปขา้งหนา้	ไมไ่ดเ้ลือ่นขยบัเขา้มา	ซึง่ตรงนีค้วรมกีารหารอืในวงการการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปฐม	
มธัยม	และมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากตารางเวลาของกจิกรรมตา่ง	ๆ	เชน่การเรยีนการสอน	และการสอบ	มนัจะตอ้งสอดคลอ้งกนั	ปรบัระยะ
เวลาไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ระบบการศกึษา		

	 นกัศกึษา	:	ทา่นคดิวา่จะสง่ผลกระทบตอ่การรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่หรอืไม	่	

	 อ.วีรวัฒน	์ :	 ไม่กระทบครับ	 เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	และหากมีการเริ่ม
เปลีย่นแปลงตัง้แตป่กีารศกึษา	2555	และเริม่เปดิเทอมเดอืนสงิหาคม	หมายความวา่การรบัเขา้ไดเ้สรจ็สิน้ไปแลว้	เพยีงแตน่กัศกึษาจะ
ว่าง	และตอ้งรอเวลาถงึ	2	เดอืนในการเปิดเทอมครบั	

	 นีเ่ปน็สว่นหนึง่ของความคดิเหน็ของทา่นผูอ้ำนวยการ	สนท.	ทีม่องวา่การเลือ่นเวลาเปดิเทอมของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ประเทศกลุ่มอาเซียน	ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน	มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	คงต้องติดตาม		
ความคบืหนา้ตอ่ไป	วา่จะมคีวามชดัเจนไปในทศิทางใด	คอลมัน	์Modern	จะไปเจาะลกึขอ้มลูมาฝากทา่นผูอ้า่นทกุคนอยา่งแนน่อนครบั	

	พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง ! 

	 จากที่ ได้นำเสนอ	 การพัฒนาขั้นตอนการทำบัตร		

นกัศกึษา	ใบที	่2	ไดเ้รว็ขึน้	จาก	15	วนัทำการ	หรอื	3	สปัดาห	์

เป็น	 10	 วันทำการ	หรือ	2	สัปดาห	์นั้น	สนท.	 ได้ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการวิเคราะห์		

ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 เพื่อพัฒนาให้มีความสะดวก			

รวดเร็วอยู่เสมอ	และในครั้งนี้	แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร		

นักศึกษา	ยังเท่าเดิม	แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้

บรกิารสะดวกมากขึน้		

	 จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา	

(ใบที่2)	จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ	ธ.กรุงไทยฯ	ผลิต

	 ในปีงบประมาณ	2554	สนท.	มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้	

MASS	Strategy	 ไม่ว่าจะเป็น	Modern	พัฒนาด้านการ

บริการ	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 ระบบการ		

ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา	ในส่วนของการบริการ

จัดการ	ต่อยอดการจัดการความรู้	 โดยการจัดทำคู่มือความรู้	

2	 เรื่อง	ได้แก่	การลาพักการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	และ

การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์	นอกจากนี้		

ยังจัดทำ	e-learning	เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

โครงการปกติ	 	Accuracy	 เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล

ทางการศึกษา	 มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน			

และกำหนดขั้นตอนให้ถูก		 กฎ		 ระเบียบ		 ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เช่น	การตรวจสอบและอนุมัติ

ปริญญา	การตรวจสอบคุณวุฒิ	การได้รับเกียรตินิยม	และ

การได้รับทุนภูมิพล	 เป็นต้น		 และนำเสนอผ่านสื่อ	 เช่น	

จดหมายข่าว		

	 Smart	มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง

มากขึ้น	 เช่น	ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ	ให้กับ

หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ	การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน	เช่น	การลดรอบการส่งผลการศึกษา	การลด

รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา	 (ใบที่2)	 รวมทั้งมีการ

ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ	 เพื่อการนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด		

บัตรเรียบร้อยแล้วต้องส่งมาที่	 สนท.	 จากนั้นนักศึกษา		

จะมารับที่	 สนท.	 และจึงไปรับรหัส	 pin	 code	 4	หลักที่			

ธ.กรุงไทยฯ	อีก	ดังนั้น	กระบวนการใหม่	จึงได้ปรับให้	 เมื่อ				

ธ.กรุงไทยฯ	ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว	 ไม่ต้องส่งมาที่	 สนท.	

สามารถให้นักศึกษาไปรับบัตรนักศึกษา	พร้อมกับ	 รหัส	

pincode	4	หลัก	ได้ทันที	ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น	

ขณะเดียวกับ	สนท.	ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง

ดว้ย	สำหรบัการปรบัปรงุกระบวนการในครัง้นี	้ตอ้งขอชมเชย

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ	ที่มีการวิเคราะห์

กระบวนการดำเนินงาน	และพัฒนาอยู่เสมอครับ		

	 Smile	 สนท.ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	 จึงมีการ		

ส่งเสริมให้บุคลการมีความพร้อมในการให้บริการและมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน	 โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่	

สนท.	 ปี2	 ทั้งสุขภาพกายจัดกิจกรรมออกกำลังกายใน		

รูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	แอร์ราบิค	และฮูล่าฮุบ	ส่วยสุขภาพใจ			

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา	และ

ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ	ในโอกาสพิเศษต่าง	ๆ	รวมไป

ถึงโครงการสานใจสร้างสุข	ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้	ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย

มากขึ้น	เช่น	จดหมายข่าว	และ	Facebook		

	 ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น	จะสำเร็จเลยไม่ได้	

ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ	จากบุคลากร	สนท.	ทุกท่าน	

ที่มีหัวใจเดียวกัน	นั่นก็คือ	หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ	และ		

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่	สนท.	

ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ	2554	บางโครงการเป็น

โครงการที่เกิดขึ้นใหม่	และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด	

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น	และอีกภารกิจ

ที่จะลืมเสียไม่ได้	นั่นคือ	การประกันคุณภาพ	(QA)	ซึ่งเป็น

หน้าที่ของพวกเราชาว	สนท.	ทุกคนจะต้องร่วมแรง	ร่วมใจ	

เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป	สำหรับ	 ในปีงบประมาณ	

2555	จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น	ติดตามได้ใน

ฉบับหน้าครับ	

	 	 ผมขอปดิทา้ยดว้ยองคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็	ของ	“กวา่จะมาเปน็ปรญิญาบตัร”	ฝากไวใ้หก้บัเครอืขา่ยงานทะเบยีนนกัศกึษา	ทกุคนนะครบั	
	 	หลกัเกณฑก์ารจดัเรยีงลำดบัรายชือ่บณัฑติ				ชือ่ปรญิญา	หลกัสตูร	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญา	
	 	รปูแบบใบปรญิญาบตัร	ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ 

SmileS martAM ccuracyodern



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

	กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร ! ภาค 2 	สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. : 
 เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย   

	ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !  

	 	จดัพมิพป์รญิญาบตัรเรยีงตามลำดบัการเขา้รบัปรญิญา	 	ตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้ง	 	เสนอลงนามปรญิญาบตัร	
	 	ตดิเหรยีญธรรมจกัร	 	เขา้ปกปรญิญาบตัร	ประกอบดว้ย	ปรญิญาบตัร	ใบแปลปรญิญาบตัร	
	 นอกจากนี	้สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุในกระบวนการผลติปรญิญาบตัร	คอื	ขอ้มลูของปรญิญาบตัรจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง	แมน่ยำ	มคีวามผดิพลาดเปน็	0%	ซึง่มฝีา่ยทีร่บัหนา้ทีส่ำคญัใน
กระบวนการผลติปรญิญาบตัรขา้งตน้	ดงันี	้	
	 1.	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัการอนมุตัปิรญิญา	จำแนกตามระดบัการ
ศกึษาคณะ/สาขาวชิา	ชือ่ปรญิญาตามหลกัสตูร	และวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ	
	 2.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัชือ่-สกลุของนกัศกึษาทีเ่สนอขออนมุตัปิรญิญา	ซึง่นกัศกึษาไดต้รวจ
สอบความถกูตอ้งแลว้เมือ่แจง้ความประสงคข์อจบการศกึษา	
	 3.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	รบัผดิชอบเกีย่วกบัการผลติปรญิญาบตัร	โดยใชฐ้านขอ้มลูนกัศกึษาทีฝ่า่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	
และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์ดำเนนิการบนัทกึสถานะสำเรจ็การศกึษา	ซึง่เปน็ฐานขอ้มลูเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการผลติหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษาอืน่	ๆ	ไดแ้ก	่หนงัสอืรบัรอง
คณุวฒุ	ิฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ		
	 4.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั		ตรวจสอบรายชือ่	และคณะ/สาขาวชิาทีจ่ดัพมิพจ์ากฐานขอ้มลูนกัศกึษากบัรายชือ่ที่ไดร้บัอนมุตัปิรญิญาอกีครัง้หนึง่		เพือ่ใชใ้นการจดั
เรยีงลำดบัรายชือ่การเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร		ทำใหข้อ้มลูถกูตอ้งและครบถว้น	
	 จากภารกจิทัง้หมดขอสรปุเปน็แผนผงักระบวนการดำเนนิการผลติปรญิญาบตัร	ดงันี้	

 จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกัน
บ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่างานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก 
โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย 		 ถอืเปน็ประเดน็ทีก่ำลงัถกูพดูถงึเปน็อยา่งมาก	ในชว่งนี	้ในวงการศกึษาเลยครบักบักระแสขา่วจาก	

ที่ประชุมอธิการบด	ี(ทปอ.)	 เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา	หรือเรียกง่าย	ๆ	ว่า	“เปิดเทอม”	เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน	ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ	ความคิดเห็นของ	
ผศ.ดร.วีรวัฒน	์จันทโชต	ิผอ.	สนท.	ของเรา	ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที	่ 6	กันยายน	2554	 โดย		
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร	์เกีย่วกบัประเดน็การเลือ่นเปดิเทอมจากเดอืนมถินุายนไปเปน็เดอืนกนัยายน	
โดยมปีระเดน็ทีน่า่สนใจดงันี	้	

	 นักศึกษา	 :	ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการเปลีย่นเวลาเปดิเทอมจากชว่งเดอืนมถินุายนไปเปน็ชว่งเดอืนกนัยายนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
กลุม่ประเทศอาเซยีน		

	 อ.วรีวฒัน	์:	สำหรบัประเทศ	ในกลุม่อาเซยีนแตล่ะประเทศ	ไมไ่ดม้เีวลาเปดิเทอมทีส่อดคลอ้งกนัมากนกั	ซึง่	ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย	(ทปอ.)	เองกย็งัไมไ่ดม้เีปา้หมายทีช่ดัเจน	หากมองเรือ่งการเลือ่นเวลาเปดิเทอมของประเทศไทย	เพือ่ประโยชนข์องนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนแล้ว	ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม	่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี	้ถ้าตั้งคำถามว่า			
นกัศกึษาของเราอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนหรอืไม	่เชน่	คณุอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นที่
อินโดนีเซียหรือไม	่หรือในทางกลับกัน	ประเทศต่าง	ๆ	ในกลุ่มอาเซียน	 เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม	่หรือมองในเรื่องของ			
นกัศกึษาของเราอยากทีจ่ะเขา้ไปทำงานในประเทศกลุม่อาเซยีนหรอืไม่	ผมคดิวา่เรายงัไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีด	การศกึษาหรอืการ
ทำงานในประเทศเหลา่นีม้ากพอ	อยา่งไรกด็คีงตอ้งรอใหท้ีป่ระชมุอธกิารบด	ี(ทปอ.)	เรยีกประชมุมหาวทิยาลยัตา่งๆ	และมมีตอิอกมาให้
ชดักวา่นีค้รบั		

	 นกัศกึษา	:	ถา้ตอ้งปรบั	ทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์คีวามพรอ้มแคไ่หนในการปรบัใชเ้วลาการเปดิเทอมใหม	่	

	 อ.วรีวฒัน	์ :	มหาวทิยาลยัสามารถทำได	้เพราะเปน็การเลือ่นเวลาไปขา้งหนา้	จากมถินุายน	เปน็	สงิหาคม	เพยีงแตน่กัศกึษาจะวา่ง
ในชว่งทีต่อ้งรอเปดิเทอมเทา่นัน้	แตอ่ยา่งไรคงตอ้งมาคยุกนัใหช้ดัเจนถงึวตัถปุระสงค	์และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	

	 นกัศกึษา	:	การเลือ่นการเปดิเทอมสง่ผลกระทบกบัปฏทินิการศกึษาทีว่างแผนไวล้ว่งหนา้มากนอ้ยแคไ่หน		

	 อ.วรีวฒัน	์ :	สำหรบัปฏทินิการศกึษา	คงจะไมไ่ดก้ระทบมาก	เราเพยีงแคย่กกจิกรรมตา่งๆ	ไปทัง้สว่น	และขยบัเวลาเทา่นัน้	เพยีงแค่
เลือ่นเวลาขยบัไป	เพราะมนัเปน็การเลือ่นไปขา้งหนา้	ไมไ่ดเ้ลือ่นขยบัเขา้มา	ซึง่ตรงนีค้วรมกีารหารอืในวงการการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปฐม	
มธัยม	และมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากตารางเวลาของกจิกรรมตา่ง	ๆ	เชน่การเรยีนการสอน	และการสอบ	มนัจะตอ้งสอดคลอ้งกนั	ปรบัระยะ
เวลาไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ระบบการศกึษา		

	 นกัศกึษา	:	ทา่นคดิวา่จะสง่ผลกระทบตอ่การรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่หรอืไม	่	

	 อ.วีรวัฒน	์ :	 ไม่กระทบครับ	 เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	และหากมีการเริ่ม
เปลีย่นแปลงตัง้แตป่กีารศกึษา	2555	และเริม่เปดิเทอมเดอืนสงิหาคม	หมายความวา่การรบัเขา้ไดเ้สรจ็สิน้ไปแลว้	เพยีงแตน่กัศกึษาจะ
วา่ง	และตอ้งรอเวลาถงึ	2	เดอืนในการเปดิเทอมครบั	

	 นีเ่ปน็สว่นหนึง่ของความคดิเหน็ของทา่นผูอ้ำนวยการ	สนท.	ทีม่องวา่การเลือ่นเวลาเปดิเทอมของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ประเทศกลุ่มอาเซียน	ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน	มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	คงต้องติดตาม		
ความคบืหนา้ตอ่ไป	วา่จะมคีวามชดัเจนไปในทศิทางใด	คอลมัน	์Modern	จะไปเจาะลกึขอ้มลูมาฝากทา่นผูอ้า่นทกุคนอยา่งแนน่อนครบั	

	พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง ! 

	 จากที่ ได้นำเสนอ	 การพัฒนาขั้นตอนการทำบัตร		

นกัศกึษา	ใบที	่2	ไดเ้รว็ขึน้	จาก	15	วนัทำการ	หรอื	3	สปัดาห	์

เป็น	 10	 วันทำการ	หรือ	2	สัปดาห	์นั้น	สนท.	 ได้ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการวิเคราะห์		

ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 เพื่อพัฒนาให้มีความสะดวก			

รวดเร็วอยู่เสมอ	และในครั้งนี้	แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร		

นักศึกษา	ยังเท่าเดิม	แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้

บรกิารสะดวกมากขึน้		

	 จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา	

(ใบที่2)	จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ	ธ.กรุงไทยฯ	ผลิต

	 ในปีงบประมาณ	2554	สนท.	มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้	

MASS	Strategy	 ไม่ว่าจะเป็น	Modern	พัฒนาด้านการ

บริการ	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 ระบบการ		

ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา	ในส่วนของการบริการ

จัดการ	ต่อยอดการจัดการความรู้	 โดยการจัดทำคู่มือความรู้	

2	 เรื่อง	ได้แก่	การลาพักการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	และ

การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์	นอกจากนี้		

ยังจัดทำ	e-learning	เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

โครงการปกติ	 	Accuracy	 เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล

ทางการศึกษา	 มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน			

และกำหนดขั้นตอนให้ถูก		 กฎ		 ระเบียบ		 ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เช่น	การตรวจสอบและอนุมัติ

ปริญญา	การตรวจสอบคุณวุฒิ	การได้รับเกียรตินิยม	และ

การได้รับทุนภูมิพล	 เป็นต้น		 และนำเสนอผ่านสื่อ	 เช่น	

จดหมายข่าว		

	 Smart	มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง

มากขึ้น	 เช่น	ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ	ให้กับ

หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ	การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน	เช่น	การลดรอบการส่งผลการศึกษา	การลด

รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา	 (ใบที่2)	 รวมทั้งมีการ

ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ	 เพื่อการนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด		

บัตรเรียบร้อยแล้วต้องส่งมาที่	 สนท.	 จากนั้นนักศึกษา		

จะมารับที่	 สนท.	 และจึงไปรับรหัส	 pin	 code	 4	หลักที่			

ธ.กรุงไทยฯ	อีก	ดังนั้น	กระบวนการใหม่	จึงได้ปรับให้	 เมื่อ				

ธ.กรุงไทยฯ	ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว	 ไม่ต้องส่งมาที่	 สนท.	

สามารถให้นักศึกษาไปรับบัตรนักศึกษา	พร้อมกับ	 รหัส	

pincode	4	หลัก	ได้ทันที	ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น	

ขณะเดียวกับ	สนท.	ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง

ดว้ย	สำหรบัการปรบัปรงุกระบวนการในครัง้นี	้ตอ้งขอชมเชย

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ	ที่มีการวิเคราะห์

กระบวนการดำเนินงาน	และพัฒนาอยู่เสมอครับ		

	 Smile	 สนท.ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	 จึงมีการ		

ส่งเสริมให้บุคลการมีความพร้อมในการให้บริการและมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน	 โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่	

สนท.	 ปี2	 ทั้งสุขภาพกายจัดกิจกรรมออกกำลังกายใน		

รูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	แอร์ราบิค	และฮูล่าฮุบ	ส่วยสุขภาพใจ			

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา	และ

ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ	ในโอกาสพิเศษต่าง	ๆ	รวมไป

ถึงโครงการสานใจสร้างสุข	ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้	ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย

มากขึ้น	เช่น	จดหมายข่าว	และ	Facebook		

	 ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น	จะสำเร็จเลยไม่ได้	

ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ	จากบุคลากร	สนท.	ทุกท่าน	

ที่มีหัวใจเดียวกัน	นั่นก็คือ	หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ	และ		

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่	สนท.	

ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ	2554	บางโครงการเป็น

โครงการที่เกิดขึ้นใหม่	และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด	

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น	และอีกภารกิจ

ที่จะลืมเสียไม่ได้	นั่นคือ	การประกันคุณภาพ	(QA)	ซึ่งเป็น

หน้าที่ของพวกเราชาว	สนท.	ทุกคนจะต้องร่วมแรง	ร่วมใจ	

เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป	สำหรับ	 ในปีงบประมาณ	

2555	จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น	ติดตามได้ใน

ฉบับหน้าครับ	

	 	 ผมขอปดิทา้ยดว้ยองคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็	ของ	“กวา่จะมาเปน็ปรญิญาบตัร”	ฝากไวใ้หก้บัเครอืขา่ยงานทะเบยีนนกัศกึษา	ทกุคนนะครบั	
	 	หลกัเกณฑก์ารจดัเรยีงลำดบัรายชือ่บณัฑติ				ชือ่ปรญิญา	หลกัสตูร	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญา	
	 	รปูแบบใบปรญิญาบตัร	ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ 

SmileS martAM ccuracyodern



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

	กว่าจะมาเป็นปริญญาบัตร ! ภาค 2 	สัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สนท. : 
 เลื่อนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัย   

	ส่งท้ายปีงบประมาณเก่า เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ !  

	 	จดัพมิพป์รญิญาบตัรเรยีงตามลำดบัการเขา้รบัปรญิญา	 	ตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้ง	 	เสนอลงนามปรญิญาบตัร	
	 	ตดิเหรยีญธรรมจกัร	 	เขา้ปกปรญิญาบตัร	ประกอบดว้ย	ปรญิญาบตัร	ใบแปลปรญิญาบตัร	
	 นอกจากนี	้สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุในกระบวนการผลติปรญิญาบตัร	คอื	ขอ้มลูของปรญิญาบตัรจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง	แมน่ยำ	มคีวามผดิพลาดเปน็	0%	ซึง่มฝีา่ยทีร่บัหนา้ทีส่ำคญัใน
กระบวนการผลติปรญิญาบตัรขา้งตน้	ดงันี	้	
	 1.	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัการอนมุตัปิรญิญา	จำแนกตามระดบัการ
ศกึษาคณะ/สาขาวชิา	ชือ่ปรญิญาตามหลกัสตูร	และวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ	
	 2.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์รบัผดิชอบเกีย่วกบัชือ่-สกลุของนกัศกึษาทีเ่สนอขออนมุตัปิรญิญา	ซึง่นกัศกึษาไดต้รวจ
สอบความถกูตอ้งแลว้เมือ่แจง้ความประสงคข์อจบการศกึษา	
	 3.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั	รบัผดิชอบเกีย่วกบัการผลติปรญิญาบตัร	โดยใชฐ้านขอ้มลูนกัศกึษาทีฝ่า่ยทะเบยีนและประมวลผล	1	ฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	2	
และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล	ทา่พระจนัทร	์ดำเนนิการบนัทกึสถานะสำเรจ็การศกึษา	ซึง่เปน็ฐานขอ้มลูเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการผลติหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษาอืน่	ๆ	ไดแ้ก	่หนงัสอืรบัรอง
คณุวฒุ	ิฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ		
	 4.	ฝา่ยทะเบยีนประวตัแิละหนงัสอืสำคญั		ตรวจสอบรายชือ่	และคณะ/สาขาวชิาทีจ่ดัพมิพจ์ากฐานขอ้มลูนกัศกึษากบัรายชือ่ที่ไดร้บัอนมุตัปิรญิญาอกีครัง้หนึง่		เพือ่ใชใ้นการจดั
เรยีงลำดบัรายชือ่การเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร		ทำใหข้อ้มลูถกูตอ้งและครบถว้น	
	 จากภารกจิทัง้หมดขอสรปุเปน็แผนผงักระบวนการดำเนนิการผลติปรญิญาบตัร	ดงันี้	

 จากฉบับที่แล้ว ผมได้นำเสนอความหมายและความสำคัญ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการผลิตปริญญาบัตร คราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตกัน
บ้างครับ ซึ่งจากการได้ศึกษาข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ บอกได้เลยว่างานนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถัน และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก 
โดยกระบวนการผลิตปริญญาบัตรประกอบด้วย 		 ถอืเปน็ประเดน็ทีก่ำลงัถกูพดูถงึเปน็อยา่งมาก	ในชว่งนี	้ในวงการศกึษาเลยครบักบักระแสขา่วจาก	

ที่ประชุมอธิการบด	ี(ทปอ.)	 เรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา	หรือเรียกง่าย	ๆ	ว่า	“เปิดเทอม”	เพื่อให้
สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน	ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ	ความคิดเห็นของ	
ผศ.ดร.วีรวัฒน	์จันทโชต	ิผอ.	สนท.	ของเรา	ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที	่ 6	กันยายน	2554	 โดย		
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร	์เกีย่วกบัประเดน็การเลือ่นเปดิเทอมจากเดอืนมถินุายนไปเปน็เดอืนกนัยายน	
โดยมปีระเดน็ทีน่า่สนใจดงันี	้	

	 นักศึกษา	 :	ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการเปลีย่นเวลาเปดิเทอมจากชว่งเดอืนมถินุายนไปเปน็ชว่งเดอืนกนัยายนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
กลุม่ประเทศอาเซยีน		

	 อ.วรีวฒัน	์:	สำหรบัประเทศ	ในกลุม่อาเซยีนแตล่ะประเทศ	ไมไ่ดม้เีวลาเปดิเทอมทีส่อดคลอ้งกนัมากนกั	ซึง่	ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย	(ทปอ.)	เองกย็งัไมไ่ดม้เีปา้หมายทีช่ดัเจน	หากมองเรือ่งการเลือ่นเวลาเปดิเทอมของประเทศไทย	เพือ่ประโยชนข์องนกัศกึษา
แลกเปลี่ยนแล้ว	ผมคงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยหรือไม	่ เพราะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในส่วนนี	้ถ้าตั้งคำถามว่า			
นกัศกึษาของเราอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนหรอืไม	่เชน่	คณุอยากจะไปเปน็นกัศกึษาแลกเปลีย่นที่
อินโดนีเซียหรือไม	่หรือในทางกลับกัน	ประเทศต่าง	ๆ	ในกลุ่มอาเซียน	 เขาอยากจะมาศึกษาที่บ้านเราหรือไม	่หรือมองในเรื่องของ			
นกัศกึษาของเราอยากทีจ่ะเขา้ไปทำงานในประเทศกลุม่อาเซยีนหรอืไม่	ผมคดิวา่เรายงัไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีด	การศกึษาหรอืการ
ทำงานในประเทศเหลา่นีม้ากพอ	อยา่งไรกด็คีงตอ้งรอใหท้ีป่ระชมุอธกิารบด	ี(ทปอ.)	เรยีกประชมุมหาวทิยาลยัตา่งๆ	และมมีตอิอกมาให้
ชดักวา่นีค้รบั		

	 นกัศกึษา	:	ถา้ตอ้งปรบั	ทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์คีวามพรอ้มแคไ่หนในการปรบัใชเ้วลาการเปดิเทอมใหม	่	

	 อ.วรีวฒัน	์ :	มหาวทิยาลยัสามารถทำได	้เพราะเปน็การเลือ่นเวลาไปขา้งหนา้	จากมถินุายน	เปน็	สงิหาคม	เพยีงแตน่กัศกึษาจะวา่ง
ในชว่งทีต่อ้งรอเปดิเทอมเทา่นัน้	แตอ่ยา่งไรคงตอ้งมาคยุกนัใหช้ดัเจนถงึวตัถปุระสงค	์และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	

	 นกัศกึษา	:	การเลือ่นการเปดิเทอมสง่ผลกระทบกบัปฏทินิการศกึษาทีว่างแผนไวล้ว่งหนา้มากนอ้ยแคไ่หน		

	 อ.วรีวฒัน	์ :	สำหรบัปฏทินิการศกึษา	คงจะไมไ่ดก้ระทบมาก	เราเพยีงแคย่กกจิกรรมตา่งๆ	ไปทัง้สว่น	และขยบัเวลาเทา่นัน้	เพยีงแค่
เลือ่นเวลาขยบัไป	เพราะมนัเปน็การเลือ่นไปขา้งหนา้	ไมไ่ดเ้ลือ่นขยบัเขา้มา	ซึง่ตรงนีค้วรมกีารหารอืในวงการการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปฐม	
มธัยม	และมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากตารางเวลาของกจิกรรมตา่ง	ๆ	เชน่การเรยีนการสอน	และการสอบ	มนัจะตอ้งสอดคลอ้งกนั	ปรบัระยะ
เวลาไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ระบบการศกึษา		

	 นกัศกึษา	:	ทา่นคดิวา่จะสง่ผลกระทบตอ่การรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่หรอืไม	่	

	 อ.วีรวัฒน	์ :	 ไม่กระทบครับ	 เนื่องจากกระบวนการรับเข้าศึกษาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	และหากมีการเริ่ม
เปลีย่นแปลงตัง้แตป่กีารศกึษา	2555	และเริม่เปดิเทอมเดอืนสงิหาคม	หมายความวา่การรบัเขา้ไดเ้สรจ็สิน้ไปแลว้	เพยีงแตน่กัศกึษาจะ
วา่ง	และตอ้งรอเวลาถงึ	2	เดอืนในการเปดิเทอมครบั	

	 นีเ่ปน็สว่นหนึง่ของความคดิเหน็ของทา่นผูอ้ำนวยการ	สนท.	ทีม่องวา่การเลือ่นเวลาเปดิเทอมของมหาวทิยาลยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ประเทศกลุ่มอาเซียน	ยังเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน	มองถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน	คงต้องติดตาม		
ความคบืหนา้ตอ่ไป	วา่จะมคีวามชดัเจนไปในทศิทางใด	คอลมัน	์Modern	จะไปเจาะลกึขอ้มลูมาฝากทา่นผูอ้า่นทกุคนอยา่งแนน่อนครบั	

	พัฒนาการทำบัตรนักศึกษา (ใบที่ 2) กันอีกครั้ง ! 

	 จากที่ ได้นำเสนอ	 การพัฒนาขั้นตอนการทำบัตร		

นกัศกึษา	ใบที	่2	ไดเ้รว็ขึน้	จาก	15	วนัทำการ	หรอื	3	สปัดาห	์

เป็น	 10	 วันทำการ	หรือ	2	สัปดาห	์นั้น	สนท.	 ได้ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการวิเคราะห์		

ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 เพื่อพัฒนาให้มีความสะดวก			

รวดเร็วอยู่เสมอ	และในครั้งนี้	แม้ว่าระยะเวลาในการทำบัตร		

นักศึกษา	ยังเท่าเดิม	แต่มีการปรับกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้

บรกิารสะดวกมากขึน้		

	 จากภาพการเปรียบเทียบกระบวนการทำบัตรนักศึกษา	

(ใบที่2)	จะเห็นว่าในกระบวนการเดิมเมื่อ	ธ.กรุงไทยฯ	ผลิต

	 ในปีงบประมาณ	2554	สนท.	มุ่งหน้าพัฒนางานภายใต้	

MASS	Strategy	 ไม่ว่าจะเป็น	Modern	พัฒนาด้านการ

บริการ	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 ระบบการ		

ตรวจสอบจบการศึกษาของนักศึกษา	ในส่วนของการบริการ

จัดการ	ต่อยอดการจัดการความรู้	 โดยการจัดทำคู่มือความรู้	

2	 เรื่อง	ได้แก่	การลาพักการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	และ

การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน/โครงการ/ศูนย์	นอกจากนี้		

ยังจัดทำ	e-learning	เรื่องผลการใช้ข้อบังคับฯ	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ในงานสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

โครงการปกติ	 	Accuracy	 เพื่อการถูกต้องของฐานข้อมูล

ทางการศึกษา	 มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน			

และกำหนดขั้นตอนให้ถูก		 กฎ		 ระเบียบ		 ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เช่น	การตรวจสอบและอนุมัติ

ปริญญา	การตรวจสอบคุณวุฒิ	การได้รับเกียรตินิยม	และ

การได้รับทุนภูมิพล	 เป็นต้น		 และนำเสนอผ่านสื่อ	 เช่น	

จดหมายข่าว		

	 Smart	มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง

มากขึ้น	 เช่น	ผลิตและเผยแพร่คู่มือการจดทะเบียนฯ	ให้กับ

หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ	การลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน

การปฏิบัติงาน	เช่น	การลดรอบการส่งผลการศึกษา	การลด

รอบระยะเวลาการทำบัตรนักศึกษา	 (ใบที่2)	 รวมทั้งมีการ

ประเมินผลการใช้บริการระบบสารสนเทศ	 เพื่อการนำมา

ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด		

บัตรเรียบร้อยแล้วต้องส่งมาที่	 สนท.	 จากนั้นนักศึกษา		

จะมารับที่	 สนท.	 และจึงไปรับรหัส	 pin	 code	 4	หลักที่			

ธ.กรุงไทยฯ	อีก	ดังนั้น	กระบวนการใหม่	จึงได้ปรับให้	 เมื่อ				

ธ.กรุงไทยฯ	ผลิตบัตรเรียบร้อยแล้ว	 ไม่ต้องส่งมาที่	 สนท.	

สามารถให้นักศึกษาไปรับบัตรนักศึกษา	พร้อมกับ	 รหัส	

pincode	4	หลัก	ได้ทันที	ส่งผลให้นักศึกษาสะดวกมากขึ้น	

ขณะเดียวกับ	สนท.	ก็สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง

ดว้ย	สำหรบัการปรบัปรงุกระบวนการในครัง้นี	้ตอ้งขอชมเชย

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ	ที่มีการวิเคราะห์

กระบวนการดำเนินงาน	และพัฒนาอยู่เสมอครับ		

	 Smile	 สนท.ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	 จึงมีการ		

ส่งเสริมให้บุคลการมีความพร้อมในการให้บริการและมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน	 โดยโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่	

สนท.	 ปี2	 ทั้งสุขภาพกายจัดกิจกรรมออกกำลังกายใน		

รูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	แอร์ราบิค	และฮูล่าฮุบ	ส่วยสุขภาพใจ			

มีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา	และ

ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมทำบุญ	ในโอกาสพิเศษต่าง	ๆ	รวมไป

ถึงโครงการสานใจสร้างสุข	ที่ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้	ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามเป้าหมาย

มากขึ้น	เช่น	จดหมายข่าว	และ	Facebook		

	 ผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น	จะสำเร็จเลยไม่ได้	

ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ	จากบุคลากร	สนท.	ทุกท่าน	

ที่มีหัวใจเดียวกัน	นั่นก็คือ	หัวใจที่มีให้กับผู้ใช้บริการ	และ		

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงาน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่	สนท.	

ได้ดำเนินการไปในปีงบประมาณ	2554	บางโครงการเป็น

โครงการที่เกิดขึ้นใหม่	และบางโครงการก็เป็นการต่อยอด	

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น	และอีกภารกิจ

ที่จะลืมเสียไม่ได้	นั่นคือ	การประกันคุณภาพ	(QA)	ซึ่งเป็น

หน้าที่ของพวกเราชาว	สนท.	ทุกคนจะต้องร่วมแรง	ร่วมใจ	

เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป	สำหรับ	 ในปีงบประมาณ	

2555	จะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้างนั้น	ติดตามได้ใน

ฉบับหน้าครับ	

	 	 ผมขอปดิทา้ยดว้ยองคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็	ของ	“กวา่จะมาเปน็ปรญิญาบตัร”	ฝากไวใ้หก้บัเครอืขา่ยงานทะเบยีนนกัศกึษา	ทกุคนนะครบั	
	 	หลกัเกณฑก์ารจดัเรยีงลำดบัรายชือ่บณัฑติ				ชือ่ปรญิญา	หลกัสตูร	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญา	
	 	รปูแบบใบปรญิญาบตัร	ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

สนับสนุนข้อมูลโดย ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ 

SmileS martAM ccuracyodern



Modern
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ.สนท.  

กับการเปลี่ยนช�วงเวลา 
การเป�ดเทอม ไปสู�สากล 

Accuracy
กว�าจะมาเป�นปริญญาบัตร ! ภาค 2  

Smart
อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ 

ทำบัตรนักศึกษา 

Smile
สิ้นป�งบประมาณ 2554 

มีอะไรในป�งบประมาณ 2555 โดย บก.  

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

ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีรวัฒน์	จันทโชติ	นางดวงรัตน์	เอนกเวียง	นางวิลาภรณ์	ไวโรจนกุล	นางอังคณา	เวศาขวรินธ์		
นางลักขณา	โกเมนเอก	นางสาวสุวดี	เมฆา	นางศรีสุรางค์	จันทรสมบัติ	นางกาญจนา	โพบุญเรือง	
บรรณาธิการ	:	นางสาวสาริยา	นวมจิต		ผูชวยบรรณาธิการ	:	นายปฐมพงษ์	พุ่มพฤกษ์		
กองบรรณาธิการ	:	นางสาวธีรารัตน์	สุทธิพงศ์	นางสาวดวงพร	โสติถิมานนท์	นายกฤตวัฒน์	โกมลวรวิทยา	นางสาวคณิตา	ซองศิริ	

ออกแบบ	:	เทวิน	สุวรรณศิริ	โทรศัพท์	081-488-8242	พิมพ์ที่	:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	นิติธรรมการพิมพ์	จ.นนทบุรี	โทรศัพท์	0-2403-4567-8		

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ 
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ   

Reg_TU

2-3	กันยายน	2554	สนท.	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”		
ณ	อิมภู	ฮิลล์	รีสอร์ท	จ.	นครราชสีมา	เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ	สนท.	ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน	

22	สิงหาคม	2554	สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม	ประชาคม	สนท.	มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้	วันที่	9	คุณกฤษณะ	วันที่	14	คุณก่อเกียรติ		

วันที่	15	คุณอัศณี	วันที่	18	คุณกรกนก	และวันที่	31	คุณวิลาภรณ์	ขอให้มีความสุขมาก	ๆ	อย่าเจ็บอย่าจน	นะครับ	

Talk  of  the "TU" 

Activity On S e p t e m b e r  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนกันยายน 2554

N
ext »

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ประกาศเลื่อนกำหนด 
วันรับสมัครบุคคลเข�าศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54  
ชำระเงินค�าสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบข�อเขียนเป�น 
วันที่ 12 ต.ค. 54 

7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดต�อคณะเจ�าของวิชาขอทราบ 
งดรับ-รับเพิ่ม  
โควตารอบ2 (ถ�ามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54  
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2555  www.reg.tu.ac.th  

6 7 8 9

15

1

10

16

11

17

2

12

18 19 20

13

3 4

14

5

12 18

1-2	กันยายน	2554	สนท.	โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา	เข้าร่วมงาน	TU	Open	House	2011	“สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว"	สิ่งแวดล้อมดี	สู่การศึกษาที่ดี	ที่นี่	“ธรรมศาสตร์”		ณ	ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์	รังสิต	(อาคาร
ยิมเนเซียม	1)	มธ.	ศูนย์รังสิต	โดยงานนี้	สนท.	เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา	ของ	มธ.	ปีการศึกษา	
2555	ไว้อย่างครบถ้วน	มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า	13,000	คน	

5 11

1	กันยายน	2554	สนท.	รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สนท.	ศูนย์รังสิต	
1 4

19 20

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ 
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว 
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน 
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ  

 “ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...  
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ 

ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ” 

»	 นองถาม	:	ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม	จะสามารถขอไดที่ไหน	และติดตอที่ใครครับ		

»	 พี่แมงปอตอบ	:	ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม	(หรือ	Remote	Access	)	ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา	

(สปข.)	ด้วยตนเอง	พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ	สำหรับศูนย์รังสิต	ณ	อาคารวิทยบริการ	หรือ	ห้อง	SC2035	อาคารเรียนรวม

สังคมศาสตร์	สำหรับท่าพระจันทร์	ณ	ห้องบริการคอมพิวเตอร์	อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่	 โทร.	02-564-4440-79	ต่อ	1183	/	

1954	/	5003	ท่าพระจันทร์	และห้อง	TU-Edutainment	คณะศิลปะศาสตร์	สอบถามเพิ่มเติมที่	โทร.	02-613-3333	ต่อ	3406	/	3409		

	 ปล.	สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม	 (หรือ	Remote	Access	 )	ใชเปน	Password	คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ

บริการการศึกษาของ	สนท.	เชน	การจดทะเบียนฯ	ตรวจสอบผลการศึกษา	ตารางสอน	–	ตารางสอบ	และอื่นๆ	ครับ	

»	 นองถาม	 :	 ในการเบิกคาเทอม	ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง	หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย	สำหรับ	

คาใชจายในการจดทะเบยีนฯ	เพือ่แนบไปกบัใบเสรจ็คาจดทะเบยีนฯ	จะสามารถขอรบัไดทีไ่หนคะ	

»	 พี่แมงปอตอบ	 :	สำหรับหลักฐานดังกล่าว	ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาในทุกระดับชั้น	ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป	Download	ได้ที่	 	www.reg.tu.ac.th	หัวข้อเรื่องน่ารู้	 /	 ระเบียบมธ.	ว่าด้วย	

ค่าธรรมเนียม	จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ	สนท.	ประทับตรามหาวิทยาลัย	รับรองให้ครับ		

	 ปิดท้าย	ขอฝากจดหมายข่าว	สนท.	MASS	News	 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน	ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล	

ข่าวสารที่หลากหลาย	รวดเร็วฉับไวต่าง	ๆ	มากมาย	อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ	Mass	News	ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด	รับรอง

เลยว่าจะได้รับสาระความรู้	รวมทั้งข่าวสารต่าง	ๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ	

	 Inside	»	ฉบับนี้ขอชื่นชม	ฝ่ายรับเข้าศึกษา	ที่เป็นตัวแทน	สนท.	 เข้าร่วม
งาน	Open	House	2011	โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา	
เกณฑ์การรับสมัคร	รวมทั้ง	สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ	ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา	และการแสดงความสามารถของ	น้อง	ๆ	จากโรงเรียนต่าง	ๆ	ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ	สนท.	เป็นจำนวนมาก			

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

ส�งท�าย 

ป�งบประมาณเก�า 

เริ่มต�น 

ป�งบประมาณใหม�  

	 อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้	 เพราะเสียสละเวลา	และแรงกาย	แรงใจ	ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาระบบ	
ประเมินผลการปฏิบัติงาน”	งานนี้เพื่อ	สนท.	จริง	ๆ	ครับ	พวกเขาก็คือ	คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน	สนท.	
(QA	ชุดที่1)	และคุณประชา	พฤกษาชื่น	วิทยากรคนเก่งของเรา	ขอบคุณมาก	ๆ	ครับ		

	 Outside	»	ขอขอบพระคุณ	สำนักทะเบียนและประมวลผล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน	และเยี่ยมชม	สนท.ของเรา	โดยงานนี้	พร้อมใจกันมากว่า	40	คน	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน	แถมยังใจดี	มีของมาฝากสำหรับ	พี่น้องประชาคม	สนท.	ของเราทุกคนอีกด้วย	ขอบคุณ
มาก	ๆ	ครับ		

	 Dragonfly	ขอเดินหน้า	ตามล่าจับถูกต่อไป	หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่	คงจะได้พบกับเราใน	Catch	Them	Being	Good		
ในฉบับต่อไปเป็นแน่แท้	!		

	 คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว	แต่อดไม่ได้ค่ะ	กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้	เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ	และ	

ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ	คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว	จริงมั้ยค่ะ?..		

	 กลับมาเข้าเรื่องกัน...	ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส	“การเปิดประตูสู่อาเซียน”	คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน	เมื่อครั้ง	

นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน	กับประเด็นร้อนๆ	ที่ว่า	ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง	สนท.	หรือ	มหาวิทยาลัย

ต้องปรับตัวอย่างไร	กระทบมากน้อยขนาดไหน	ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร	ติดตามอ่านได้ที่	หน้าข่าว	Modern	ค่ะ	

	 ในส่วน	Accuracy	จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ	และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร	

นักศึกษา	(ใบที่	2)	ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น	ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ	Smart	เสมอ...	ส่วนของ	Smile		

ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร	ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	 เพื่อให้การบริการที่ดี	 เพราะเราเชื่อว่า	 “ถ้าผู้ให้

บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”	

	 ความเชื่อข้างต้น...	 ทำให้เรามีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่าง	 เพื่อเป็น	

การสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างยั่งยืน	 ในปีงบประมาณ	2554	นี้	 เราได้จัด

กิจกรรมแห่งความสุข	ภายใต้ชื่อ	 “สุขภาพดีเริ่มต้นที่	 สนท.”	ที่ตอกย้ำจุดยืนของ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ	สนท.	 เพราะองค์กรจะทำหน้าที่ส่งเสริมแต่

เรื่อง	Work	Skill	 เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว	จะต้องส่งเสริม	Life	Skill	 ให้มีน้ำหนัก	

ที่เท่ากัน	 “งานกับชีวิต”	หากเราจัดให้เกิดความสมดุล	ก็จะนำไปสู่การทำงานที่ดี	

มีประสิทธิภาพ	ทั้งคนและองค์กรต่างก็มีความสุข	 เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่าง

แท้จริง	

	 หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	และปีงบประมาณหน้า	 เราจะมี

ทิศทางการพัฒนาเช่นไร	ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ	



Modern
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ.สนท.  

กับการเปลี่ยนช�วงเวลา 
การเป�ดเทอม ไปสู�สากล 

Accuracy
กว�าจะมาเป�นปริญญาบัตร ! ภาค 2  

Smart
อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ 

ทำบัตรนักศึกษา 

Smile
สิ้นป�งบประมาณ 2554 

มีอะไรในป�งบประมาณ 2555 โดย บก.  

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

ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีรวัฒน์	จันทโชติ	นางดวงรัตน์	เอนกเวียง	นางวิลาภรณ์	ไวโรจนกุล	นางอังคณา	เวศาขวรินธ์		
นางลักขณา	โกเมนเอก	นางสาวสุวดี	เมฆา	นางศรีสุรางค์	จันทรสมบัติ	นางกาญจนา	โพบุญเรือง	
บรรณาธิการ	:	นางสาวสาริยา	นวมจิต		ผูชวยบรรณาธิการ	:	นายปฐมพงษ์	พุ่มพฤกษ์		
กองบรรณาธิการ	:	นางสาวธีรารัตน์	สุทธิพงศ์	นางสาวดวงพร	โสติถิมานนท์	นายกฤตวัฒน์	โกมลวรวิทยา	นางสาวคณิตา	ซองศิริ	

ออกแบบ	:	เทวิน	สุวรรณศิริ	โทรศัพท์	081-488-8242	พิมพ์ที่	:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	นิติธรรมการพิมพ์	จ.นนทบุรี	โทรศัพท์	0-2403-4567-8		

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ 
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ   

Reg_TU

2-3	กันยายน	2554	สนท.	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”		
ณ	อิมภู	ฮิลล์	รีสอร์ท	จ.	นครราชสีมา	เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ	สนท.	ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน	

22	สิงหาคม	2554	สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม	ประชาคม	สนท.	มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้	วันที่	9	คุณกฤษณะ	วันที่	14	คุณก่อเกียรติ		

วันที่	15	คุณอัศณี	วันที่	18	คุณกรกนก	และวันที่	31	คุณวิลาภรณ์	ขอให้มีความสุขมาก	ๆ	อย่าเจ็บอย่าจน	นะครับ	

Talk  of  the "TU" 

Activity On S e p t e m b e r  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนกันยายน 2554

N
ext »

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ประกาศเลื่อนกำหนด 
วันรับสมัครบุคคลเข�าศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54  
ชำระเงินค�าสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบข�อเขียนเป�น 
วันที่ 12 ต.ค. 54 

7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดต�อคณะเจ�าของวิชาขอทราบ 
งดรับ-รับเพิ่ม  
โควตารอบ2 (ถ�ามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54  
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2555  www.reg.tu.ac.th  
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1-2	กันยายน	2554	สนท.	โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา	เข้าร่วมงาน	TU	Open	House	2011	“สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว"	สิ่งแวดล้อมดี	สู่การศึกษาที่ดี	ที่นี่	“ธรรมศาสตร์”		ณ	ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์	รังสิต	(อาคาร
ยิมเนเซียม	1)	มธ.	ศูนย์รังสิต	โดยงานนี้	สนท.	เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา	ของ	มธ.	ปีการศึกษา	
2555	ไว้อย่างครบถ้วน	มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า	13,000	คน	

5 11

1	กันยายน	2554	สนท.	รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สนท.	ศูนย์รังสิต	
1 4

19 20

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ 
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว 
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน 
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ  

 “ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...  
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ 

ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ” 

»	 นองถาม	:	ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม	จะสามารถขอไดที่ไหน	และติดตอที่ใครครับ		

»	 พี่แมงปอตอบ	:	ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม	(หรือ	Remote	Access	)	ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา	

(สปข.)	ด้วยตนเอง	พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ	สำหรับศูนย์รังสิต	ณ	อาคารวิทยบริการ	หรือ	ห้อง	SC2035	อาคารเรียนรวม

สังคมศาสตร์	สำหรับท่าพระจันทร์	ณ	ห้องบริการคอมพิวเตอร์	อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่	 โทร.	02-564-4440-79	ต่อ	1183	/	

1954	/	5003	ท่าพระจันทร์	และห้อง	TU-Edutainment	คณะศิลปะศาสตร์	สอบถามเพิ่มเติมที่	โทร.	02-613-3333	ต่อ	3406	/	3409		

	 ปล.	สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม	 (หรือ	Remote	Access	 )	ใชเปน	Password	คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ

บริการการศึกษาของ	สนท.	เชน	การจดทะเบียนฯ	ตรวจสอบผลการศึกษา	ตารางสอน	–	ตารางสอบ	และอื่นๆ	ครับ	

»	 นองถาม	 :	 ในการเบิกคาเทอม	ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง	หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย	สำหรับ	

คาใชจายในการจดทะเบยีนฯ	เพือ่แนบไปกบัใบเสรจ็คาจดทะเบยีนฯ	จะสามารถขอรบัไดทีไ่หนคะ	

»	 พี่แมงปอตอบ	 :	สำหรับหลักฐานดังกล่าว	ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาในทุกระดับชั้น	ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป	Download	ได้ที่	 	www.reg.tu.ac.th	หัวข้อเรื่องน่ารู้	 /	 ระเบียบมธ.	ว่าด้วย	

ค่าธรรมเนียม	จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ	สนท.	ประทับตรามหาวิทยาลัย	รับรองให้ครับ		

	 ปิดท้าย	ขอฝากจดหมายข่าว	สนท.	MASS	News	 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน	ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล	

ข่าวสารที่หลากหลาย	รวดเร็วฉับไวต่าง	ๆ	มากมาย	อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ	Mass	News	ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด	รับรอง

เลยว่าจะได้รับสาระความรู้	รวมทั้งข่าวสารต่าง	ๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ	

	 Inside	»	ฉบับนี้ขอชื่นชม	ฝ่ายรับเข้าศึกษา	ที่เป็นตัวแทน	สนท.	 เข้าร่วม
งาน	Open	House	2011	โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา	
เกณฑ์การรับสมัคร	รวมทั้ง	สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ	ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา	และการแสดงความสามารถของ	น้อง	ๆ	จากโรงเรียนต่าง	ๆ	ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ	สนท.	เป็นจำนวนมาก			

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

ส�งท�าย 

ป�งบประมาณเก�า 

เริ่มต�น 

ป�งบประมาณใหม�  

	 อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้	 เพราะเสียสละเวลา	และแรงกาย	แรงใจ	ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาระบบ	
ประเมินผลการปฏิบัติงาน”	งานนี้เพื่อ	สนท.	จริง	ๆ	ครับ	พวกเขาก็คือ	คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน	สนท.	
(QA	ชุดที่1)	และคุณประชา	พฤกษาชื่น	วิทยากรคนเก่งของเรา	ขอบคุณมาก	ๆ	ครับ		

	 Outside	»	ขอขอบพระคุณ	สำนักทะเบียนและประมวลผล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน	และเยี่ยมชม	สนท.ของเรา	โดยงานนี้	พร้อมใจกันมากว่า	40	คน	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน	แถมยังใจดี	มีของมาฝากสำหรับ	พี่น้องประชาคม	สนท.	ของเราทุกคนอีกด้วย	ขอบคุณ
มาก	ๆ	ครับ		

	 Dragonfly	ขอเดินหน้า	ตามล่าจับถูกต่อไป	หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่	คงจะได้พบกับเราใน	Catch	Them	Being	Good		
ในฉบับต่อไปเป็นแน่แท้	!		

	 คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว	แต่อดไม่ได้ค่ะ	กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้	เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ	และ	

ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ	คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว	จริงมั้ยค่ะ?..		

	 กลับมาเข้าเรื่องกัน...	ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส	“การเปิดประตูสู่อาเซียน”	คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน	เมื่อครั้ง	

นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน	กับประเด็นร้อนๆ	ที่ว่า	ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง	สนท.	หรือ	มหาวิทยาลัย

ต้องปรับตัวอย่างไร	กระทบมากน้อยขนาดไหน	ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร	ติดตามอ่านได้ที่	หน้าข่าว	Modern	ค่ะ	

	 ในส่วน	Accuracy	จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ	และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร	

นักศึกษา	(ใบที่	2)	ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น	ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ	Smart	เสมอ...	ส่วนของ	Smile		

ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร	ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	 เพื่อให้การบริการที่ดี	 เพราะเราเชื่อว่า	 “ถ้าผู้ให้

บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”	

	 ความเชื่อข้างต้น...	 ทำให้เรามีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่าง	 เพื่อเป็น	

การสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างยั่งยืน	 ในปีงบประมาณ	2554	นี้	 เราได้จัด

กิจกรรมแห่งความสุข	ภายใต้ชื่อ	 “สุขภาพดีเริ่มต้นที่	 สนท.”	ที่ตอกย้ำจุดยืนของ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ	สนท.	 เพราะองค์กรจะทำหน้าที่ส่งเสริมแต่

เรื่อง	Work	Skill	 เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว	จะต้องส่งเสริม	Life	Skill	 ให้มีน้ำหนัก	

ที่เท่ากัน	 “งานกับชีวิต”	หากเราจัดให้เกิดความสมดุล	ก็จะนำไปสู่การทำงานที่ดี	

มีประสิทธิภาพ	ทั้งคนและองค์กรต่างก็มีความสุข	 เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่าง

แท้จริง	

	 หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	และปีงบประมาณหน้า	 เราจะมี

ทิศทางการพัฒนาเช่นไร	ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ	



Modern
สัมภาษณ�พิเศษ ผอ.สนท.  

กับการเปลี่ยนช�วงเวลา 
การเป�ดเทอม ไปสู�สากล 

Accuracy
กว�าจะมาเป�นปริญญาบัตร ! ภาค 2  

Smart
อีกครั้ง ! กับการพัฒนากระบวนการ 

ทำบัตรนักศึกษา 

Smile
สิ้นป�งบประมาณ 2554 

มีอะไรในป�งบประมาณ 2555 โดย บก.  

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

ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีรวัฒน์	จันทโชติ	นางดวงรัตน์	เอนกเวียง	นางวิลาภรณ์	ไวโรจนกุล	นางอังคณา	เวศาขวรินธ์		
นางลักขณา	โกเมนเอก	นางสาวสุวดี	เมฆา	นางศรีสุรางค์	จันทรสมบัติ	นางกาญจนา	โพบุญเรือง	
บรรณาธิการ	:	นางสาวสาริยา	นวมจิต		ผูชวยบรรณาธิการ	:	นายปฐมพงษ์	พุ่มพฤกษ์		
กองบรรณาธิการ	:	นางสาวธีรารัตน์	สุทธิพงศ์	นางสาวดวงพร	โสติถิมานนท์	นายกฤตวัฒน์	โกมลวรวิทยา	นางสาวคณิตา	ซองศิริ	

ออกแบบ	:	เทวิน	สุวรรณศิริ	โทรศัพท์	081-488-8242	พิมพ์ที่	:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	นิติธรรมการพิมพ์	จ.นนทบุรี	โทรศัพท์	0-2403-4567-8		

 สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าว ฉบับเดือนกันยายน หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกันไปแล้ว ผู้สมัครอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบผลการสมัครและชำระเงิน พร้อมกับ 
วัน-เวลา และสถานที่สอบด้วยนะครับ   

Reg_TU

2-3	กันยายน	2554	สนท.	จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”		
ณ	อิมภู	ฮิลล์	รีสอร์ท	จ.	นครราชสีมา	เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ	สนท.	ร่วมกัน
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน	

22	สิงหาคม	2554	สุขสันต์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม	ประชาคม	สนท.	มีวันคล้ายวันเกิดดังต่อไปนี้	วันที่	9	คุณกฤษณะ	วันที่	14	คุณก่อเกียรติ		

วันที่	15	คุณอัศณี	วันที่	18	คุณกรกนก	และวันที่	31	คุณวิลาภรณ์	ขอให้มีความสุขมาก	ๆ	อย่าเจ็บอย่าจน	นะครับ	

Talk  of  the "TU" 

Activity On S e p t e m b e r  2 0 1 1  b y  R e g @ T U

ป�ที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนกันยายน 2554

N
ext »

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ประกาศเลื่อนกำหนด 
วันรับสมัครบุคคลเข�าศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ระดับชั้นปริญญาตรี ถึง วันที่ 6 ต.ค. 54  
ชำระเงินค�าสมัครถึง 7 ต.ค.54 และเลื่อนประกาศสถานที่สอบข�อเขียนเป�น 
วันที่ 12 ต.ค. 54 

7 ตุลาคม 2554 นักศึกษาติดต�อคณะเจ�าของวิชาขอทราบ 
งดรับ-รับเพิ่ม  
โควตารอบ2 (ถ�ามี) ภาคการศึกษาที่ 2 / 54  
10 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบ โครงการ
รับตรง ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2555  www.reg.tu.ac.th  
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1-2	กันยายน	2554	สนท.	โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา	เข้าร่วมงาน	TU	Open	House	2011	“สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว"	สิ่งแวดล้อมดี	สู่การศึกษาที่ดี	ที่นี่	“ธรรมศาสตร์”		ณ	ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์	รังสิต	(อาคาร
ยิมเนเซียม	1)	มธ.	ศูนย์รังสิต	โดยงานนี้	สนท.	เตรียมข้อมูลการรับเข้าศึกษา	ของ	มธ.	ปีการศึกษา	
2555	ไว้อย่างครบถ้วน	มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า	13,000	คน	

5 11

1	กันยายน	2554	สนท.	รับตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	สนท.	ศูนย์รังสิต	
1 4

19 20

MASS NEWS
Office of the Registrar, Thammasat University

 สวัสดีครับ พบกับ Talk of The “TU” ฉบับเดือนกันยายน สำหรับ 
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงนี้ คงต้องขยัน
เข้า www.reg.tu.ac.th กันหน่อยนะครับ เพราะจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ต้องทราบหลังจากสมัครแล้ว ส่วนน้อง ๆ นักศึกษาคงใกล้สอบกันแล้ว 
อย่าลืมตรวจสอบ วัน-เวลา และสถานที่สอบทาง เว็บไซต์ สนท. เช่นกัน 
ฉบับนี้มีคำถามที่พี่แมงปอ ต้องตอบดังนี้ ครับ  

 “ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้...  
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆ ท่านค่ะ 

ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป สู้ๆ ค่ะ” 

»	 นองถาม	:	ผมลืมรหัสหมุนโมเด็ม	จะสามารถขอไดที่ไหน	และติดตอที่ใครครับ		

»	 พี่แมงปอตอบ	:	ถ้าลืมรหัสหมุนโมเด็ม	(หรือ	Remote	Access	)	ให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา	

(สปข.)	ด้วยตนเอง	พร้อมแสดงบัตรนักศึกษานะครับ	สำหรับศูนย์รังสิต	ณ	อาคารวิทยบริการ	หรือ	ห้อง	SC2035	อาคารเรียนรวม

สังคมศาสตร์	สำหรับท่าพระจันทร์	ณ	ห้องบริการคอมพิวเตอร์	อาคารปิยชาติสอบถามเพิ่มเติมที่	 โทร.	02-564-4440-79	ต่อ	1183	/	

1954	/	5003	ท่าพระจันทร์	และห้อง	TU-Edutainment	คณะศิลปะศาสตร์	สอบถามเพิ่มเติมที่	โทร.	02-613-3333	ต่อ	3406	/	3409		

	 ปล.	สำหรับรหัสหมุนโมเด็ม	 (หรือ	Remote	Access	 )	ใชเปน	Password	คูกับเลขทะเบียนนักศึกษาในการเขาสูระบบ

บริการการศึกษาของ	สนท.	เชน	การจดทะเบียนฯ	ตรวจสอบผลการศึกษา	ตารางสอน	–	ตารางสอบ	และอื่นๆ	ครับ	

»	 นองถาม	 :	 ในการเบิกคาเทอม	ทางหนวยงานของคุณแมตองการใบรับรอง	หรือประกาศจากทางมหาวิทยาลัย	สำหรับ	

คาใชจายในการจดทะเบยีนฯ	เพือ่แนบไปกบัใบเสรจ็คาจดทะเบยีนฯ	จะสามารถขอรบัไดทีไ่หนคะ	

»	 พี่แมงปอตอบ	 :	สำหรับหลักฐานดังกล่าว	ทางมหาวิทยาลัยจะมีระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาในทุกระดับชั้น	ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไป	Download	ได้ที่	 	www.reg.tu.ac.th	หัวข้อเรื่องน่ารู้	 /	 ระเบียบมธ.	ว่าด้วย	

ค่าธรรมเนียม	จากนั้นให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ของ	สนท.	ประทับตรามหาวิทยาลัย	รับรองให้ครับ		

	 ปิดท้าย	ขอฝากจดหมายข่าว	สนท.	MASS	News	 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้อ่านทุกท่าน	ถึงแม้จะมีช่องทางการรับข้อมูล	

ข่าวสารที่หลากหลาย	รวดเร็วฉับไวต่าง	ๆ	มากมาย	อย่างไรก็อย่าลืมหยิบ	Mass	News	ของเราที่อยู่ใกล้คุณขึ้นมาเปิดดูซักนิด	รับรอง

เลยว่าจะได้รับสาระความรู้	รวมทั้งข่าวสารต่าง	ๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ	

	 Inside	»	ฉบับนี้ขอชื่นชม	ฝ่ายรับเข้าศึกษา	ที่เป็นตัวแทน	สนท.	 เข้าร่วม
งาน	Open	House	2011	โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเข้าศึกษา	
เกณฑ์การรับสมัคร	รวมทั้ง	สร้างสรรค์กิจกรรมภายในบูธ	ทั้งการร่วมสนุกตอบ
ปัญหา	และการแสดงความสามารถของ	น้อง	ๆ	จากโรงเรียนต่าง	ๆ	ซึ่งมีผู้ให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ	สนท.	เป็นจำนวนมาก			

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว�า

ส�งท�าย 

ป�งบประมาณเก�า 

เริ่มต�น 

ป�งบประมาณใหม�  

	 อีกกลุ่มที่ไม่ชมไม่ได้	 เพราะเสียสละเวลา	และแรงกาย	แรงใจ	ให้กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาระบบ	
ประเมินผลการปฏิบัติงาน”	งานนี้เพื่อ	สนท.	จริง	ๆ	ครับ	พวกเขาก็คือ	คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน	สนท.	
(QA	ชุดที่1)	และคุณประชา	พฤกษาชื่น	วิทยากรคนเก่งของเรา	ขอบคุณมาก	ๆ	ครับ		

	 Outside	»	ขอขอบพระคุณ	สำนักทะเบียนและประมวลผล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ที่ให้
เกียรติเดินทางมาดูงาน	และเยี่ยมชม	สนท.ของเรา	โดยงานนี้	พร้อมใจกันมากว่า	40	คน	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน	แถมยังใจดี	มีของมาฝากสำหรับ	พี่น้องประชาคม	สนท.	ของเราทุกคนอีกด้วย	ขอบคุณ
มาก	ๆ	ครับ		

	 Dragonfly	ขอเดินหน้า	ตามล่าจับถูกต่อไป	หากท่านเผลอทำดีเมื่อไหร่	คงจะได้พบกับเราใน	Catch	Them	Being	Good		
ในฉบับต่อไปเป็นแน่แท้	!		

	 คงสงสัยว่าขึ้นต้นไม่เห็นเข้ากับเนื้อหาข่าว	แต่อดไม่ได้ค่ะ	กับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้	เราต้องติดตามข่าวสารต่างๆ	และ	

ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ	คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว	จริงมั้ยค่ะ?..		

	 กลับมาเข้าเรื่องกัน...	ฉบับนี้เรายังคงเกาะติดกระแส	“การเปิดประตูสู่อาเซียน”	คัดบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบางส่วน	เมื่อครั้ง	

นักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อรายงาน	กับประเด็นร้อนๆ	ที่ว่า	ถ้าเกิดต้องปรับวันเปิดเทอมมาเป็นกันยายนจริง	สนท.	หรือ	มหาวิทยาลัย

ต้องปรับตัวอย่างไร	กระทบมากน้อยขนาดไหน	ผู้อำนวยการมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นไร	ติดตามอ่านได้ที่	หน้าข่าว	Modern	ค่ะ	

	 ในส่วน	Accuracy	จะเป็นภาคจบของเบื้องหลังการจัดทำปริญญาบัตรอันทรงเกียรติ	และอีกครั้งกับการต่อยอดการพัฒนาบัตร	

นักศึกษา	(ใบที่	2)	ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามากขึ้น	ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำได้แบบ	Smart	เสมอ...	ส่วนของ	Smile		

ก็ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมบุคลากร	ให้พร้อมทั้งสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	 เพื่อให้การบริการที่ดี	 เพราะเราเชื่อว่า	 “ถ้าผู้ให้

บริการมีความสุขแล้ว...ผู้รับบริการจะสุขยิ่งกว่า”	

	 ความเชื่อข้างต้น...	 ทำให้เรามีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่าง	 เพื่อเป็น	

การสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างยั่งยืน	 ในปีงบประมาณ	2554	นี้	 เราได้จัด

กิจกรรมแห่งความสุข	ภายใต้ชื่อ	 “สุขภาพดีเริ่มต้นที่	 สนท.”	ที่ตอกย้ำจุดยืนของ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ	สนท.	 เพราะองค์กรจะทำหน้าที่ส่งเสริมแต่

เรื่อง	Work	Skill	 เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว	จะต้องส่งเสริม	Life	Skill	 ให้มีน้ำหนัก	

ที่เท่ากัน	 “งานกับชีวิต”	หากเราจัดให้เกิดความสมดุล	ก็จะนำไปสู่การทำงานที่ดี	

มีประสิทธิภาพ	ทั้งคนและองค์กรต่างก็มีความสุข	 เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่าง

แท้จริง	

	 หมดไปแล้วสำหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	และปีงบประมาณหน้า	 เราจะมี

ทิศทางการพัฒนาเช่นไร	ติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ	


